
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

ZMIESZANE 4,18 2,16,30 13,27 11,28
TWORZYWA 

SZTUCZNE, METALE 26 24 21 19

PAPIER - 4 - 6

SZKŁO - 11 - 13

BIO 9,23 7,21 4,18 -

POPIÓŁ* - 10,24 7,21 5,19

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

ZMIESZANE 4,10,18,24 2,8,16,22,30 5,13,19,27 3,11,17,28,31
TWORZYWA 

SZTUCZNE, METALE 11,26 9,24 6,21 4,19

PAPIER 13 4 8 6

SZKŁO 4 11 6 13

BIO 3,9,17,23 1,7,15,29 4,12,18,26 10,24

POPIÓŁ* - 10,24 7,21 5,19

UWAGI:
Mycie pojemników nastąpi w jednym z dni wywozu odpadów:
 - pojemnik na odpady zmieszane: w październiku.
 - pojemniki brązowe: w październiku.
 - pojemniki na odpady segregowane: w październiku.

Pojemniki należy udostępniać do opróżniania  w dniu wywozu do godz. 6:00

Odbiór odpadów niewykonany wskutek zdarzeń losowych, awarii technicznej pojazdu, świąt zostanie wykonany w dniu następnym lub w najbliższą sobotę

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zbiórka Akcyjna (AKC):

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Termin organizacji:

Miejscowość: Kolonowskie:Tulipanowa, Colonny,Chabrów,Różana,Długa,Topolowa,Krzywa, ks.Czerwonki, Fosowskie: Leśna I

    Myśliniecka, ks.Gajdy, Dzierżonia, Polna, Cmentarna, A. Bożka ( bez centrum), opolska do torów kolejowych w str. Opola

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców  ul. Szkolna 15  Kędzierzyn-Koźle,   tel. 77 446 11 97 oraz 77 446 11 93,  e-mail: biuro@czystyregion.pl

Fosowskie 19.09.2019 r

Odbiór RTV, AGD Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)
ZBIÓRKA SPRZED POSESJI:                                                                                     

Odpady wielkogabarytowe: meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, 

tapczany), materace, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne bez szyb; 

opony o śrdnicy do 56 cm (22 cale).  Odpady zmieszane, poremontowe, 

pobudowlane, sprzęty AGD i RTV nie zostaną odebrane.

Zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (lodówki, pralki, radia, 

telewizory, żelazka, telefony, 

wiertarki, komputery itp.) - sprzęty 

działające na prąd lub baterie

ODPADY ODBIERANE Z PUNKTU czynnego od godz. 8.00 do 16.00                                                                                                                      

za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                           

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odpady zielone, leki, chemikalia, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gabaryty, opony samochodowe o średnicy do 56 cm (22 cale) max 4 

szt., posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe tj. gruz, beton (300kg na mieszkańca/rok), odpady niebezpieczne i ich 

opakowania. MPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów zawierających azbest, wełny mineralnej, 

styropianu budowlanego.                                                                                                                                                                                                                   

SKŁADOWANIE ODPADÓW PRZY MPSZOK POZA WYZNACZONYM TERMINEM GROZI KARĄ GRZYWNY                                                                      

Termin i miejsce organizacji:

07.12.2019 r.

ODBIÓR PO UPRZEDNIM 

ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM 

Podmiot odbierający odpady:  ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "CZYSTY REGION"

Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji i zgniatania odpadów opakowaniowych

GMINA KOLONOWSKIE
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Termin: wrzesień - grudzień 2019

Kolonowskie (przy Urzędzie Gminy)

* POPIÓŁ odbierany jest jedynie po pisemnym zgłoszeniu (druki do pobrania u sołtysa lub w siedzibie urzędu, Związku oraz ze strony www.czystyregion.pl) z szarego lub metalowego pojemnika zakupionego przez właściciela nieruchomości, opatrzonego 

naklejką wydaną po zgłoszeniu zapotrzebowania odbioru

tel. (+48) 32 338 38 88
Kolonowskie 25,09,2019 r


