HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
NA TERENIE GMINY CZYŻE NA OKRES 01.07.2016 DO 31.12.2016

Rodzaj odpadu
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne -pojemniki
Selektywne odpady komunalne:
- odpady zielone – worek brązowy
- papier, tektura, tekstylia,
opakowania wielomateriałowe –
worek niebieski
Odpady wielkogabarytowe,
wyeksploatowany sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony

9 wrzesień
Miejscowość

Miesiące
Wrzesień Październik
DATA

Lipiec

Sierpień

15

12

16

-

12

-

Listopad

Grudzień

14

19
sobota

16

-

19
sobota

-

Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą
następujące rodzaje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe: odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy,
łóżka, komody), dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD (np. lodówki, pralki,
kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory,
radioodbiorniki), komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp..
- zużyte opony
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:
- okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części
motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, stara odzież.
Hukowicze, Kamień, Klejniki, Kojły, Kuraszewo, Lady, Leszczyny, Łuszcze,
Maksymowszczyzna, Osówka, Podwieżanka, Sapowo,Szostakowo, Wieżanka, Wólka

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, telefon:85 682 23 57 w.26.
Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6:00 rano.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
NA TERENIE GMINY CZYŻE NA OKRES 01.07.2016 DO 31.12.2016

Rodzaj odpadu
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne -pojemniki
Selektywne odpady komunalne:
- odpady zielone – worek brązowy
- papier, tektura, tekstylia,
opakowania wielomateriałowe –
worek niebieski
Odpady wielkogabarytowe,
wyeksploatowany sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony

8 wrzesień
Miejscowość

Miesiące
Wrzesień Październik
DATA

Lipiec

Sierpień

14

11

15

-

11

-

Listopad

Grudzień

13

10

15

-

10

-

Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą
następujące rodzaje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe: odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy,
łóżka, komody), dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD (np. lodówki, pralki,
kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory,
radioodbiorniki), komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp..
- zużyte opony
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:
- okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części
motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, stara odzież.

Czyże, Leniewo, Morze, Podrzeczany, Rakowicze, Zbucz.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, telefon:85 682 23 57 w.26.
Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6:00 rano.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNYCH DLA
NA TERENIE GMINY CZYŻE NA OKRES OD 01.07.2016 r. DO 31.12.2016r.

Miesiące
Wrzesień Październik
Data

Rodzaj odpadu

Lipiec

Sierpień

Tworzywa sztuczne,
metale-pojemniki
Szkło – pojemniki

4,18

1,16

2,19

5

2

8

Miejscowość

Listopad

Grudzień

3

4

5

4

3

8

Gmina Czyże

