
Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres  09-11.2019r. Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres  09-11.2019r.

Miesiąc Miesiąc

wrzesień 2019r. 30 25 27 27 wrzesień 2019r. 30 25 27 27

październik 2019r. 31 25 30 30 październik 2019r. 31 25 30 30

listopad 2019r. 28 26 29 29 listopad 2019r. 28 26 29 29

Odpady 
zmieszane  
( pojemnik)

Popiół 
(pojemnik)

Odpady 
segregowane 

(worek 
brązowy)

Odpady 
segregowane (worki - 

niebieski, zielony, 
żółty)

Odpady 
zmieszane  
( pojemnik)

Popiół 
(pojemnik)

Odpady 
segregowane 

(worek 
brązowy)

Odpady 
segregowane (worki 
- niebieski, zielony, 

żółty)

Wrzosowa ul. Leśna Wrzosowa ul. Leśna

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt RTV i 
AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 327 41 66 

wew.1 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju i ilości odpadów do 
odbioru do dnia 30 września 2019r.                                                                      

Termin odbioru: 10 październik 2019r.

UWAGA!!! Odbiór odpadów gabarytowych typu meble, zużyty sprzęt RTV i 
AGD należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  telefonicznie pod nr: 34 327 41 66 

wew.1 z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju i ilości odpadów do 
odbioru do dnia 30 września 2019r.                                                                      

Termin odbioru: 10 październik 2019r.

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
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