Harmonogram
Harmonogram
odbioru
odpadów
odbioru
odpadów
terenie Gminy Oława
2022na Zwierzyn
2020

ZWIERZYN, SIEROSŁAWICE, GOLCZEWICE,
OWCZARKI, RZEKCIN, ŻÓŁWIN, ZAGAJE,
GOŚCIMIEC, BŁOTNO

FRAKCJA

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

Pozostałości
z sortowania

3,10,17,24,31

7,14,21,28

7,14,21,28

4,11,19,25

4,10,16,23,30

Bioodpady

14,28

11,25

11,25

1,8,15,23,29

7,14,20,27

Metale i tworzywa
sztuczne

5,19

2,16

2,16,30

13,27

12,25

Papier i tektura

7,20

3,17

3,17,31

14,28

13,26

Szkło

13

10

10

7

9

26

Wystawki

MIEJSCOWOŚĆ

GÓRKI NOTECKIE, BRZEZINKA, PRZYSIEKA,
GÓRECKO, GÓRCZYNA, SARBIEWO

FRAKCJA

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

Pozostałości
z sortowania

4,11,18,25

1,8,15,22

1,8,15,22,29

5,12,20,26

5,11,17,24,31

Bioodpady

4,18

1,15

1,15,29

5,12,20,26

5,11,17,24,31

Metale i tworzywa
sztuczne

5,19

2,16

2,16,30

13,27

12,25

Papier i tektura

7,20

3,17

3,17,31

14,28

13,26

Szkło

27

24

24

22

19

Wystawki

28

UWAGA!
Prosimy aby pojemniki/ worki były wystawione przed posesję w dniu wywozu
do godz. 6:00. Prosimy o nie mieszanie rodzaju odpadów!
W przeciwnym wypadku mogą zostać nieodebrane!

MIEJSCOWOŚĆ

P.H.U KOMUNALNIK Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1a
50-518 Wrocław
tel. 95 735 94 40
phukomunalnik lub www.komunalnik.net

1) Mieszkańcy obszaru Celowego Związku Gmin SGO5 zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów
komunalnych.
2) Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w zabudowie letniskowej, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie
dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie odpadów.
3) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano.
Pojemniki i worki nie wystawione będą odbierane w następnym terminie odbioru odpadów komunalnych danej frakcji.
4) W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o
nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do CZG SGO5.
5) WYSTAWKA - w ramach usługi następuje odbiór odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, wykładzin, dywanów, tekstylii oraz zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Zgłoszenie
gabarytów minimum 2 dni przed wywozem do biura CZG SGO5.
6)

tel. 95 735 94 40

NIP: 755 184 56 13
REGON: 532468984
KRS: 0000224030

CZARNY POJEMNIK NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)
do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinno trafić
tylko to, czego nie uda się wysegregować w celu odzysku lub recyklingu.
NIE NALEŻY WRZUCAĆ: przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, żarówek, i innych źródeł
światła, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz innych odpadów zbieranych selektywnie

BRĄZOWY POJEMNIK / WOREK BIOODPADY
resztki warzyw, owoców, obierki; skorupki jajek, łupiny orzechów; liście, gałęzie,
ścięta trawa, trociny; kwiaty doniczkowe i cięte

ZIELONY POJEMNIK / WOREK SZKŁO
czyste szklane butelki; słoiki po napojach i jedzeniu; butelki po napojach/olejach roślinnych;
szklane opakowania po kosmetykach; (o ile nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)

NIEBIESKI POJEMNIK / WOREK PAPIER I MAKULATURA
gazety i czasopisma; książki i gazety; papierowe torby i worki; opakowania z papieru
i tektury; pudełka papierowe i kartony; papier biurowy i szkolny; papier pakowy

P.H.U KOMUNALNIK Sp. z o.o.
50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1a
Oddział Gorzów Wielkopolski

SZKŁO

ŻÓŁTY POJEMNIK / WOREK METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
plastikowe / aluminiowe butelki po napojach, plastikowe metalowe zakrętki / kapsle;
plastikowe torebki, reklamówki, opakowania; opakowania wielomateriałowe
np. kartony po mleku; opakowania po środkach czystości, kosmetykach; metale kolorowe;
styropian i folie opakowaniowe

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ
ODPADY

