
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY I MIASTA STAWISZYN 

OD CZERWCA DO LISTOPADA 2020 ROKU 
 

z miejscowości  OSTRÓWEK 

  
 

ODPADY czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad 

ZMIESZANE 25 23 20 17 15 19 

SEGREGOWANE 15 20 17 21 19 9 

BIODEGRADOWALNE  - zgłoszone posesje*  18 16 27 24 29 26 

POPIÓŁ – zgłoszone posesje - - - - 9 13 

Gabaryty i budowlane** - - - - - 20 
MPSZON*** - 9 - - 15 - 

 

WAŻNE! 
Pojemniki na odpady oraz worki z wysegregowanymi  surowcami należy wystawić w dniu odbioru przed wejście na teren nieruchomości do godz. 600. 

Pracownicy odbierający odpady nie mają obowiązku wejścia na posesję. 
Niezgłoszenie reklamacji do godziny 1200 następnego dnia po planowanym wywozie oznacza wywiązanie się Firmy PUK S.A. z realizacji usług 

*Odpady biodegradowalne – odbierane ze zgłoszonych posesji w ilości max. 720 litrów (6 worków),  należy wystawić przed posesję  do godz. 600  w dniu 

planowanego odbioru. 

**Odpady budowlane i rozbiórkowe – (max. waga do 100 kg),  powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji , należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed planowanym odbiorem pod 

nr tel. 62/767 99 21, lub 62/767 99 43 i wystawić przed posesję  do godz. 600  w dniu planowanego odbioru. 

** Odpady wielkogabarytowe  - np. meble, wersalki, dywany, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem 

odbioru na nr tel. 62/ 767 99 21, lub 62/767 99 43  i wystawić przed posesję do godz. 600  w dniu planowanego odbioru. 

***Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - do punktu można dostarczyć: komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, 

oleje i tłuszcze,  baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opakowania po farbach oraz opony (od samochodów osobowych max 4 sztuki). 
Odbiór tych odpadów odbywać się będzie w godz. 700-1300  na placu przy Szkole Podstawowej w Piątku Wielkim. 

 

HARMONOGRAM ODBIORU 
ODPADÓW W TWOIM TELEFONIE! 
POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ – 

EVENIO 
Szczegóły aplikacji dostępne są na 

stronie: www.evenio.pl 

 
 


