
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2013 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI: 

Szydłów, Gacki 

                 
                 LIPIEC                    SIERPIEŃ                 WRZESIEŃ                PAŹDZIERNIK                      LISTOPAD               GRUDZIEŃ 

              26.07.13                23.08.13                 27.09.13                     25.10.13                           22.11.13                  27.12.13 

       Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych odbywać się będzie w CZWARTY PIĄTEK  każdego miesiąca. 

Dodatkowo przy odbiorze odpadów komunalnych  w terminie od 01.07.13 do 30.09.13  istnieje możliwość odbioru odpadów  

pochodzących z lekkich prac budowlanych  max. Do 100kg od 01.10.13 do 31.12.13 istnieje możliwość odbioru popiołu oraz 

żużla pod warunkiem gromadzenie odpadów w pojemnikach przeznaczonych do mechanicznego opróżniania. 

       
Zbiórka odpadów segregowanych: papier ,tektura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane  odbywać się będzie w DRUGI 

PIĄTEK każdego miesiąca: 
                  

                LIPIEC                      SIERPIEŃ              WRZESIEŃ                PAŹDZIERNIK                     LISTOPAD               GRUDZIEŃ 

              12.07.13                   09.08.13               13.09.13                   11.10.13                         08.11.13                   13.12.13 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, odbywać się będzie w miesiącu 

LISTOPADZIE PO ZGŁOSZENIU telefonicznym na nr (41) 353-50-27  lub osobiście w siedzibie firmy do dnia  20.11.2013 

 od pon. -do pią. Od 7:00  do godz. 16:00. 

UWAGA!!! Odpady nie zgłoszone nie będą odebrane. 
 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków 

przed posesję do godziny 7.00 rano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2013 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI: 

Solec, Wola Żyzna, Wolica, Mokre, Kotuszów, Korytnica, Jabłonica 

                 

                 LIPIEC                    SIERPIEŃ                 WRZESIEŃ                PAŹDZIERNIK                      LISTOPAD               GRUDZIEŃ 

              18.07.13                17.08.13*                 19.09.13                     17.10.13                           21.11.13                   19.12.13 

       Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych odbywać się będzie w TRZECI CZWARTEK  każdego miesiąca. 

      * nie dotyczy miesiąca sierpnia (17.08.2013-SOBOTA) 

Dodatkowo przy odbiorze odpadów komunalnych  w terminie od 01.07.13 do 30.09.13  istnieje możliwość odbioru odpadów  

pochodzących z lekkich prac budowlanych  max. Do 100kg od 01.10.13 do 31.12.13 istnieje możliwość odbioru popiołu oraz 

żużla pod warunkiem gromadzenie odpadów w pojemnikach przeznaczonych do mechanicznego opróżniania. 

       
 Zbiórka odpadów segregowanych: papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane  odbywać się będzie w CZWARTY 

CZWARTEK każdego miesiąca: 
                  

                LIPIEC                      SIERPIEŃ              WRZESIEŃ                PAŹDZIERNIK                     LISTOPAD               GRUDZIEŃ 

              25.07.13                   22.08.13               26.09.13                   24.10.13                         28.11.13                28.12.13* 

      * nie dotyczy miesiąca grudnia (28.12.2013-SOBOTA) 
 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, odbywać się będzie w miesiącu 

LISTAPADZIE  PO ZGŁOSZENIU telefonicznym na nr (41) 353-50-27  lub osobiście w siedzibie firmy do dnia  20.11.2013 

 od pon. -do pią. Od 7:00  do godz. 16:00. 

UWAGA!!! Odpady nie zgłoszone nie będą odebrane. 
 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków 

przed posesję do godziny 7.00 rano 

 

 

 

 



 

 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2013 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI: 

Potok. Potok Rządowy, Grabki Duże, Rudki, Osówka, Brzeziny, Wymysłów  
                 
                 LIPIEC                    SIERPIEŃ                 WRZESIEŃ                PAŹDZIERNIK                      LISTOPAD               GRUDZIEŃ 

              18.07.13                17.08.13*                 19.09.13                     17.10.13                           21.11.13                19.12.13 

       Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych odbywać się będzie w TRZECI CZWARTEK  każdego miesiąca. 

      * nie dotyczy miesiąca sierpnia (17.08.2013-SOBOTA) 

Dodatkowo przy odbiorze odpadów komunalnych  w terminie od 01.07.13 do 30.09.13  istnieje możliwość odbioru odpadów  

pochodzących z lekkich prac budowlanych  max. Do 100kg od 01.10.13 do 31.12.13 istnieje możliwość odbioru popiołu oraz 

żużla pod warunkiem gromadzenie odpadów w pojemnikach przeznaczonych do mechanicznego opróżniania. 

       
Zbiórka odpadów segregowanych: papier ,tektura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane  odbywać się będzie w CZWARTY 

CZWARTEK każdego miesiąca: 
                  

                LIPIEC                      SIERPIEŃ              WRZESIEŃ                PAŹDZIERNIK                     LISTOPAD               GRUDZIEŃ 

              25.07.13                   22.08.13               26.09.13                   24.10.13                         28.11.13                28.12.13* 

      * nie dotyczy miesiąca grudnia (28.12.2013-SOBOTA) 
 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, odbywać się będzie w miesiącu 

LISTOPADZIE  PO ZGŁOSZENIU telefonicznym na nr (41) 353-50-27  lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 20.11.2013 

 od pon. -do pią. Od 7:00  do godz. 16:00. 

UWAGA!!! Odpady nie zgłoszone nie będą odebrane. 
 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków 

przed posesję do godziny 7.00 rano 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


