
Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 3 5 4 październik 3 5 4

listopad 2 4 4 listopad 2 4 4

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                     

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                     

za okres   10-12/2016r.

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty 

sprzęt RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie 

pod nr: 34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, 

adresu oraz rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 

04.10.2016              Termin odbioru: 12 październik

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty 

sprzęt RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie 

pod nr: 34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, 

adresu oraz rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

NIERADA NIERADA

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, 

zielony, żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, 

zielony, żółty, brązowy)

październik 3 5 5 październik 3 5 5

listopad 2 4 10 listopad 2 4 10

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                     

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                     

za okres   10-12/2016r.

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty 

sprzęt RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie 

pod nr: 34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, 

adresu oraz rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

MICHAŁÓW MICHAŁÓW

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                        
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-sysem.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                       
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-sysem.czest.pl 

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, 

zielony, żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, 

zielony, żółty, brązowy)

październik 3 7 5 październik 3 7 5

listopad 2 8 10 listopad 2 8 10

BARGŁY ul. Świerkowa BARGŁY ul. Świerkowa

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                     

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                     

za okres   10-12/2016r.

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty 

sprzęt RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie 

pod nr: 34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, 

adresu oraz rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 6 7 5 październik 6 7 5

listopad 3 8 10 listopad 3 8 8

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                              

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                 

za okres   10-12/2016r.

BARGŁY bez ul. Świerkowej BARGŁY bez ul. Świerkowej

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 6 7 28 październik 6 7 28

listopad 3 8 30 listopad 3 8 30

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                            

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                             

za okres   10-12/2016r.

KOLONIA POCZESNA UL. BŁEKITNA, KATOWICKA, KWIATOWA, 

SPADKOWA, ŻWIROWA

KOLONIA POCZESNA UL. BŁEKITNA, KATOWICKA, KWIATOWA, 

SPADKOWA, ŻWIROWA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                        

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                      

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 10 7 4 październik 10 7 4

listopad 7 8 4 listopad 7 8 4

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju 

i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              Termin 

odbioru: 12 październik

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

MAZURY;                                                                                     

MŁYNEK

MAZURY;                                                                                     

MŁYNEK

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                              

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl                 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 10 7 5 październik 10 7 5

listopad 7 8 10 listopad 7 8 8

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

SOBUCZYNA     SOBUCZYNA     

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                         

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                  

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl  

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 10 11 7 październik 10 11 7

listopad 7 9 8 listopad 7 9 8

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                            

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                 

za okres   10-12/2016r.

                                                                                                          

POCZESNA UL. CHABROWA, ŁĄKOWA, POŁUDNIOWA

                                                                                                          

POCZESNA UL. CHABROWA, ŁĄKOWA, POŁUDNIOWA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 12 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                     

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl  



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 13 11 7 październik 13 11 7

listopad 10 9 8 listopad 10 9 8

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                           

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                              

za okres   10-12/2016r.

HUTA STARA A HUTA STARA A

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 13 11 11 październik 13 11 11

listopad 10 9 9 listopad 10 9 9

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                              

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

HUTA STARA B UL. GŁÓWNA, JAŚMINOWA, KASZTANOWA HUTA STARA B UL. GŁÓWNA, JAŚMINOWA, KASZTANOWA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 13 11 18 październik 13 11 18

listopad 10 9 18 listopad 10 9 18

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                              

za okres   10-12/2016r.

HUTA STARA B UL. OKRĘŻNA HUTA STARA B UL. OKRĘŻNA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                         

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                     

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 17 7 14 październik 17 7 14

listopad 14 8 15 listopad 14 8 15

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                  

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                               

za okres   10-12/2016r.

BRZEZINY NOWE                                                BRZEZINY NOWE                                                

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

EKO-SYSTEM BIS                                             
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                         

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                

mail. ekosystem@eko-sysem.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 17 12 14 październik 17 12 14

listopad 14 15 15 listopad 14 15 15

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                               

za okres   10-12/2016r.

 BRZEZINY KOLONIA  BRZEZINY KOLONIA

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik

EKO-SYSTEM BIS                                             
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                         

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                

mail. ekosystem@eko-sysem.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 20 12 11 październik 20 12 11

listopad 17 15 9 listopad 17 15 9

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik  - WRZOSOWA UL. POGODNA, 

SABINOWSKA;                                                                                             

10 październik - WRZOSOWA UL. BRZEZIŃSKA, DŁUGA, POLNA.

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                     

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                     

za okres   10-12/2016r.

WRZOSOWA UL. DŁUGA, POGODNA, SABINOWSKA, 

BRZEZIŃSKA,  POLNA

WRZOSOWA UL. DŁUGA, POGODNA, SABINOWSKA, 

BRZEZIŃSKA,  POLNA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 13 październik  - WRZOSOWA UL. POGODNA, 

SABINOWSKA;                                                                                             

10 październik - WRZOSOWA UL. BRZEZIŃSKA, DŁUGA, POLNA.

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                     

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                       

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl  

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 20 12 18 październik 20 12 18

listopad 17 15 18 listopad 17 15 18

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 10 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                               

za okres   10-12/2016r.

WRZOSOWA UL.  GÓRNA, KATOWICKA, PIASKOWA, 

STRAŻACKA, SZKOLNA, WESOŁA

WRZOSOWA UL.  GÓRNA, KATOWICKA, PIASKOWA, 

STRAŻACKA, SZKOLNA, WESOŁA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 10 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, 

zielony, żółty, brązowy)

październik 24 12 19 październik 24 12 19

listopad 21 15 22 listopad 21 15 22

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 17 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                     

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                     

za okres   10-12/2016r.

KOLONIA BOREK KOLONIA BOREK

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 17 październik

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                          
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                                  

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                           

mail. ekosystem@eko-sysem.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                        

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                            

mail. ekosystem@eko-sysem.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 24 14 28 październik 24 14 28

listopad 21 16 30 listopad 21 16 30

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 17 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                   

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                 

za okres   10-12/2016r.

KOLONIA POCZESNA UL. 1 MAJA, BOTANICZNA, GÓRNA, 

GRANICZNA, KRÓTKA, KSIĘŻYCOWA, MAŁA, NADRZECZNA, 

PROSTA, RÓŻANA, SPORTOWA, SZKOLNA, WIŚNIOWA; 

KOLONIA POCZESNA UL. 1 MAJA, BOTANICZNA, GÓRNA, 

GRANICZNA, KRÓTKA, KSIĘŻYCOWA, MAŁA, NADRZECZNA, 

PROSTA, RÓŻANA, SPORTOWA, SZKOLNA, WIŚNIOWA; 

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 17 październik

EKO-SYSTEM BIS                                         
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                        

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                    

mail. ekosystem@eko-sysem.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 27 14 25 październik 27 14 25

listopad 23 16 29 listopad 23 16 29

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 6 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                               

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                               

za okres   10-12/2016r.

NOWA WIEŚ UL. CZĘSTOCHOWSKA, DZIAŁKOWA, 

KRAKOWSKA, PODGÓRNA, SADOWA, WĄSKA;             

NOWA WIEŚ UL. CZĘSTOCHOWSKA, DZIAŁKOWA, 

KRAKOWSKA, PODGÓRNA, SADOWA, WĄSKA;             

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 6 październik

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 27 18 25 październik 27 18 25

listopad 23 18 29 listopad 23 18 29

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 6 październik - KORWINÓW UL. OKÓLNA; 

WRZOSOWA UL. OKÓLNA; NOWA WIEŚ UL. SŁONECZNA;                  

10 październik - SŁOWIK UL. SPACEROWA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                         

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

KORWINÓW UL. OKÓLNA;                                                                                                               

SŁOWIK UL. SPACEROWA;                                                           

NOWA WIEŚ UL. SŁONECZNA

KORWINÓW UL. OKÓLNA;                                                                                                               

SŁOWIK UL. SPACEROWA;                                                           

NOWA WIEŚ UL. SŁONECZNA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016              

Termin odbioru: 6 październik - KORWINÓW UL. OKÓLNA; 

WRZOSOWA UL. OKÓLNA; NOWA WIEŚ UL. SŁONECZNA;                  

10 październik - SŁOWIK UL. SPACEROWA

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 27 18 18 październik 27 18 18

listopad 23 18 18 listopad 23 18 18

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                       

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

WRZOSOWA UL. OKÓLNA;                                                                                                                       WRZOSOWA UL. OKÓLNA;                                                                                                                       

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016                                                 

Termin odbioru: 6 październik

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016                                                 

Termin odbioru: 6 październik

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 28 18 19 październik 28 18 19

listopad 24 18 22 listopad 24 18 22

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               

Termin odbioru: 10 październik  

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                              

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                 

za okres   10-12/2016r.

KORWINÓW UL. CERAMICZNA, JESIENNA, KOLOROWA, KRĘTA, 

MŁYŃSKA, MODRA, SPADKOWA,  ZANIWIE, ZŁOTA;                                                                           

NOWA WIEŚ UL. MŁYŃSKA;                                                     

WRZOSOWA UL. JAWOROWA,  MŁYŃSKA,  ZANIWIE, ŻYCZLIWA; 

SŁOWIK UL. JAWOROWA, ZANIWIE

KORWINÓW UL. CERAMICZNA, JESIENNA, KOLOROWA, KRĘTA, 

MŁYŃSKA, MODRA, SPADKOWA,  ZANIWIE, ZŁOTA;                                                                           

NOWA WIEŚ UL. MŁYŃSKA;                                                     

WRZOSOWA UL. JAWOROWA,  MŁYŃSKA,  ZANIWIE, ŻYCZLIWA; 

SŁOWIK UL. JAWOROWA, ZANIWIE

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju 

i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               Termin 

odbioru: 10 październik  

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                                 
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                     

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                    

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 28 18 25 październik 28 18 25

listopad 24 18 29 listopad 24 18 29

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               

Termin odbioru: 6 październik 

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                              

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                  

za okres   10-12/2016r.

KORWINÓW UL. PODMOKŁA, STACYJNA KORWINÓW UL. PODMOKŁA, STACYJNA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               

Termin odbioru: 6 październik 

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                       

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                         

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 28 18 18 październik 28 18 18

listopad 24 18 18 listopad 24 18 18

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                 

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                  

za okres   10-12/2016r.

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju 

i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               Termin 

odbioru: 10 październik   

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju 

i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               Termin 

odbioru: 10 październik   

WRZOSOWA UL. FABRYCZNA, HUTNICZA,  LEŚNA, MIŁA,  

OGRODOWA, PARKOWA, ZIELONA; 

WRZOSOWA UL. FABRYCZNA, HUTNICZA,  LEŚNA, MIŁA,  

OGRODOWA, PARKOWA, ZIELONA;

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                         

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                     

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 28 18 25 październik 28 18 25

listopad 24 18 29 listopad 24 18 29

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju 

i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016                      Termin 

odbioru: 10 październik   

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                  

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                 

za okres   10-12/2016r.

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju 

i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016                      Termin 

odbioru: 10 październik   

 SŁOWIK UL. ZIELONA  SŁOWIK UL. ZIELONA

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                                         

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                     

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 28 18 19 październik 28 18 19

listopad 24 18 22 listopad 24 18 22

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               

Termin odbioru: 6 październik

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               

Termin odbioru: 6 październik

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

SŁOWIK UL. ŹRÓDLANA SŁOWIK UL. ŹRÓDLANA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 28 19 25 październik 28 19 25

listopad 24 22 29 listopad 24 22 29

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju 

i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               Termin 

odbioru: 6 październik   

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                              

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

SŁOWIK UL.PODLASKA, PRZYBRZEŻNA SŁOWIK UL.PODLASKA, PRZYBRZEŻNA

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               

Termin odbioru: 6 październik   

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 

„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna 

Bożena Strach & Waldemar Strach 

42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1 

EKO-SYSTEM BIS                                      
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 

EKO-SYSTEM BIS                                           
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. PRZEMYSŁOWA 7                                          

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                        

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 



Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 27 19 25 październik 27 19 25

listopad 23 22 29 listopad 23 22 29

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                              

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                   

za okres   10-12/2016r.

SŁOWIK UL. RÓWNOLEGŁA SŁOWIK UL.RÓWNOLEGŁA

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016                  

Termin odbioru: 6 październik   

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 

327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju 

i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016                  Termin 

odbioru: 6 październik   

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie
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Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

Miesiąc

Odpady 

zmieszane  

( pojemnik)

Popiół 

(pojemnik)

Odpady segregowane 

(worki - niebieski, zielony, 

żółty, brązowy)

październik 31 19 21 październik 31 19 21

listopad 28 22 25 listopad 28 22 25

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed 

posesję  w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               

Termin odbioru: 17 październik 

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                   

za okres   10-12/2016r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych                                                

za okres   10-12/2016r.

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż 

może spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

POCZESNA UL. HANDLOWA, MODRZEWIOWA, STAWOWA, 

STRAŻACKA, WOLNOŚCI;                                                         

ZAWODZIE UL. BRZOZOWA, CMENTARNA, DŁUGA, KOLEJOWA, 

SOSNOWA;                                                                                  

KOLONIA POCZESNA UL. BANKOWA

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt 

RTV i AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 

34 327 41 66 wew. 31 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz 

rodzaju i ilości odpadów do odbioru do dnia 04.10.2016               

Termin odbioru: 17 październik 

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w 

następnym terminie

POCZESNA UL. HANDLOWA, MODRZEWIOWA, STAWOWA, 

STRAŻACKA, WOLNOŚCI;                                                         

ZAWODZIE UL. BRZOZOWA, CMENTARNA, DŁUGA, KOLEJOWA, 

SOSNOWA;                                                                                  

KOLONIA POCZESNA UL. BANKOWA
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