HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019
ZABUDOWA WIELORODZINNA

RODZAJ ODPADU

OS. 700 LECIA
OS. POWSTAOCÓW ŚLĄSKICH
OS. PAWLIKOWSKIEGO
OS. KSIĘCIA WŁADYSŁAWA

odpady komunalne zmieszane

częstotliwość wywozu 3 x w tygodniu
poniedziałek, środa, piątek

odpady segregowane
(tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe)

częstotliwośd wywozu 1 x w tygodniu
wtorek

odpady segregowane
(papier)

częstotliwośd wywozu 1 x w tygodniu
środa

częstotliwość wywozu 1 x na 2 tygodnie (czwartek)
odpady segregowane
(szkło)

odpady komunalne ulegające
biodegradacji (kuchenne)

Styczeo: 04, 17, 31; Luty: 14, 28 ; Marzec: 14, 28 ; Kwiecieo: 11, 25 ; Maj: 09, 23 ; Czerwiec: 06, 21 ;
Lipiec: 04, 18 ; Sierpieo: 01, 16, 29 ; Wrzesieo: 12, 26 ; Październik: 10, 24 ; Listopad: 07, 21 ; Grudzieo: 05, 19

częstotliwość wywozu 1 x w tygodniu
czwartek
częstotliwość wywozu 2 x w miesiącu (od kwietnia do listopada)

BIOODPADY
(odpady zielone zbierane
po zgłoszeniu telefonicznym)
LIMIT 2 WORKI PRZY ODBIORZE

odpady wielkogabarytowe oraz zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny *

Kwiecieo: 05, 19 ; Maj: 10, 24 ; Czerwiec: 07, 28 ; Lipiec: 12, 26 ; Sierpieo: 09, 30 ; Wrzesieo: 13, 27 ;
Październik: 11, 25 ; Listopad: 08, 29

częstotliwość wywozu 1 x w tygodniu
wtorek

* Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy : stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych
rozmiarów.
Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ : wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, okna, drzwi,
płoty, sanitariaty, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe,
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
**SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POWINIEN BYD KOMPLETNY (nie rozebrany na części) !
Informujemy, że w przypadku nieodebrania w dniu określonym w harmonogramie wszystkich odpadów ze względu
na ich dużą ilośd, odpady zostaną odebrane w dniu następnym.

Dodatkowych informacji można uzyskad w Spółce przy ul. Okrężnej 5 w Żorach pod nr tel.: 32/43 41 997 oraz 32/43 56 880

