
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII
zmieszane 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt 9 pt, 23 pt 6 pt, 20 p 4 pt, 18 pt 1 pt, 15 pt, 29 pt 13 pt, 27 pt 10 pt, 24 pt 7 pt, 21 pt 5 pt, 19 pt 2 pt, 16 pt, 30 pt 14 pt, 28 pt

tworzywa sztuczne 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt 9 pt, 23 pt 6 pt, 20 p 4 pt, 18 pt 1 pt, 15 pt, 29 pt 13 pt, 27 pt 10 pt, 24 pt 7 pt, 21 pt 5 pt, 19 pt 2 pt, 16 pt, 30 pt 14 pt, 28 pt

zielone i BIO 12 pt 9 pt 9 pt 6 pt, 20 p 4 pt, 18 pt 1 pt, 15 pt, 29 pt 13 pt, 27 pt 10 pt, 24 pt 7 pt, 21 pt 5 pt, 19 pt 2 pt, 16 pt, 30 pt

            papier 12 pt 9 pt 9 pt 6 pt 4 pt, 1 pt, 29 pt 27 pt 24 pt  21 pt 19 pt 16 pt 14 pt

szkło 26 pt 23 pt 23 pt 20 pt 18 pt 15 pt 13 pt 10 pt 7 pt 5 pt 2 pt,30 pt 28 pt

UWAGI

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt AGD i RTV- odbiór odpadów tylko sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości
w Urzędzie Gminy. Zgłoszenie należy dokonać do 7 dni przed terminem odbioru odpadów telefonicznie (76 84 03 126) lub pisemnie w Urzędzie Gminy
lub u sołtysa miejscowości

- odpady zmieszane – odbiór z pojemników,
- tworzywa sztuczne - tj. plastik, drobny metal, opakowania wielomateriałowe - odbiór w żółtych workach,
- odpady zielone i biodegradowalne - odbiór w brązowych workach,
- papier - odbiór w niebieskich workach,
- szkło - odbiór w zielonych workach

Odbiór odpadów tworzyw sztucznych, odpadów zielonych i biodegradowalnych, papieru oraz szkła przewidziany jest tylko z tych nieruchomości,
których właściciele zadeklarowali selektywny system gromadzenia odpadów

28 pt

odpady wielkogabarytowe i 
zużyty sprzęt AGD i RTV

18 śr 3 śr


