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Żarki Letnisko:, Jaśminowa, Prosta, Szymańskiego 

 
Harmonogram odbioru  nieczystości stałych zmieszanych, segregowanych oraz bioodpadów  w okresie                                            

od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r. 

rodzaj odpadu 

Komunalne 

zmieszane 

(kosze) 

tworzywa sztuczne, 

wielomateriałowe, metal (worek 

żółty), odpady szklane (worek 

zielony), odpady papierowe (worek 

niebieski) 

Odpady 

biodegradowalne 

(worek brązowy) 

Popiół (kosze) 

KWIECIEŃ 3 3 10 25 

MAJ 4 4 10 i 25 30 

CZERWIEC 4 4 8 i 22 X 

LIPIEC 2 2 6 i 20 27 

SIERPIEŃ 2 2 7 i 24 X 

WRZESIEŃ 3 3 7 i 21 28 
Prosimy o wystawienie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż  

2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 lub poprzedniego dnia. Informujemy, iż nie ma możliwości odbioru 

odpadów w terminie innym niż podane powyżej. Kosze oznaczone nalepką „popiół” przeznaczone są tylko  

i wyłącznie na popiół. Do koszy nie wolno wrzucać gorącego popiołu!  Nie wolno umieszczać w nich żadnych innych 

odpadów, bo kosz nie zostanie opróżniony!  
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