Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok
Biały Dwór, Przerycie

d

- opróżnianie pojemników z odpadami mieszanymi,
- zbieranie odpadów segregowanych w workach zapełnionych co najmniej powyżej połowy ich objętości, zawiązanych i ze
zgniecionymi butelkami plastikowymi. Worki można zakupić w GPWiK Sp. z o.o. lub używać własnych worków z odpowiednim
nadrukiem i kolorze :
zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
żółty – tworzywa sztuczne + metal + kartoniki po napojach i mleku,
niebieski – papier i tektura,
brązowy– odpady biodegradowalne w tym zielone (informacje dodatkowe pod nr . tel. 32 414 72 38
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – elektro-śmieci,
- odpady biodegradowalne, w tym zielone, po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu
pod nr. Tel. 32 414 72 38 lub SMS kom. 575-087-170 w ilości do 5 worków z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze.
Odpady budowlane będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (32 414 72 38) w ilości nie przekraczającej 0,5m3/rok w ramach wnoszonej
opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia
Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w godzinach 7.00 – 15.00 i w czwartki w godzinach 7.00-17.00

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok
Ruda, Siedliska

d

- opróżnianie pojemników z odpadami mieszanymi,
- zbieranie odpadów segregowanych w workach zapełnionych co najmniej powyżej połowy ich objętości, zawiązanych i ze
zgniecionymi butelkami plastikowymi. Worki można zakupić w GPWiK Sp. z o.o. lub używać własnych worków z odpowiednim
nadrukiem i kolorze :
zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
żółty – tworzywa sztuczne + metal + kartoniki po napojach i mleku,
niebieski – papier i tektura,
brązowy– odpady biodegradowalne w tym zielone (informacje dodatkowe pod nr . tel. 32 414 72 38
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – elektro-śmieci,
- odpady biodegradowalne, w tym zielone, po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu
pod nr. Tel. 32 414 72 38 lub SMS kom. 575-087-170 w ilości do 5 worków z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze.
Odpady budowlane będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (32 414 72 38) w ilości nie przekraczającej 0,5m3/rok w ramach wnoszonej
opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia
Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w godzinach 7.00 – 15.00 i w czwartki w godzinach 7.00-17.00

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok
Turze, Budziska

d

- opróżnianie pojemników z odpadami mieszanymi,
- zbieranie odpadów segregowanych w workach zapełnionych co najmniej powyżej połowy ich objętości, zawiązanych i ze
zgniecionymi butelkami plastikowymi. Worki można zakupić w GPWiK Sp. z o.o. lub używać własnych worków z odpowiednim
nadrukiem i kolorze :
zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
żółty – tworzywa sztuczne + metal + kartoniki po napojach i mleku,
niebieski – papier i tektura,
brązowy– odpady biodegradowalne w tym zielone (informacje dodatkowe pod nr . tel. 32 414 72 38
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- -zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – elektro-śmieci,
- odpady biodegradowalne, w tym zielone, po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu
pod nr. Tel. 32 414 72 38 lub SMS kom. 575-087-170 w ilości do 5 worków z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze.
Odpady budowlane będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (32 414 72 38) w ilości nie przekraczającej 0,5m3/rok w ramach wnoszonej
opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia
Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w godzinach 7.00 – 15.00 i w czwartki w godzinach 7.00-17.00

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok
Kuźnia Raciborska

d

- opróżnianie pojemników z odpadami mieszanymi,
- zbieranie odpadów segregowanych w workach zapełnionych co najmniej powyżej połowy ich objętości, zawiązanych i ze
zgniecionymi butelkami plastikowymi. Worki można zakupić w GPWiK Sp. z o.o. lub używać własnych worków z odpowiednim
nadrukiem i kolorze
zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
żółty – tworzywa sztuczne + metal + kartoniki po napojach i mleku,
niebieski – papier i tektura,
brązowy– odpady biodegradowalne w tym zielone (informacje dodatkowe pod nr . tel. 32 414 72 38
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- -zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – elektro-śmieci,
- odpady biodegradowalne, w tym zielone, po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu
pod nr. Tel. 32 414 72 38 lub SMS kom. 575-087-170 w ilości do 5 worków z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze.
Odpady budowlane będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (32 414 72 38) w ilości nie przekraczającej 0,5m3/rok w ramach wnoszonej
opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia
Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w godzinach 7.00 – 15.00 i w czwartki w godzinach 7.00-17.00

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok
Rudy, Podbiała I, Podbiała II

d

- opróżnianie pojemników z odpadami mieszanymi,
- zbieranie odpadów segregowanych w workach zapełnionych co najmniej powyżej połowy ich objętości, zawiązanych i ze
zgniecionymi butelkami plastikowymi. Worki można zakupić w GPWiK Sp. z o.o. lub używać własnych worków z odpowiednim
nadrukiem i kolorze :
zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
żółty – tworzywa sztuczne + metal + kartoniki po napojach i mleku,
niebieski – papier i tektura,
brązowy– odpady biodegradowalne w tym zielone (informacje dodatkowe pod nr . tel. 32 414 72 38
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- -zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – elektro-śmieci,
- odpady biodegradowalne, w tym zielone, po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu
pod nr. Tel. 32 414 72 38 lub SMS kom. 575-087-170 w ilości do 5 worków z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze.
Odpady budowlane będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (32 414 72 38) w ilości nie przekraczającej 0,5m3/rok w ramach wnoszonej
opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia
Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w godzinach 7.00 – 15.00 i w czwartki w godzinach 7.00-17.00

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok
Jankowice, Kolonia Renerowska, Osiedle Lipowe, Brantolka, Ruda Kozielska

g

d

- opróżnianie pojemników z odpadami mieszanymi,
- zbieranie odpadów segregowanych w workach zapełnionych co najmniej powyżej połowy ich objętości, zawiązanych i ze
zgniecionymi butelkami plastikowymi. Worki można zakupić w GPWiK Sp. z o.o. lub używać własnych worków z odpowiednim
nadrukiem i kolorze:
zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
żółty – tworzywa sztuczne + metal + kartoniki po napojach i mleku,
niebieski – papier i tektura,
brązowy– odpady biodegradowalne w tym zielone (informacje dodatkowe pod nr . tel. 32 414 72 38
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- -zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – elektro-śmieci,
- odpady biodegradowalne, w tym zielone, po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu
pod nr. Tel. 32 414 72 38 lub SMS kom. 575-087-170 w ilości do 5 worków z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze.
Odpady budowlane będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (32 414 72 38) w ilości nie przekraczającej 0,5m3/rok w ramach wnoszonej
opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia
Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w godzinach 7.00 – 15.00 i w czwartki w godzinach 7.00-17.00

