
Miesiąc
Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)

Odpady 

segregowane  ( 

papier, plastik, 

metal, 

opakowania 

wielomateriałow

e) - worek żołty

Odpady 

segregowane 

(szkło) - worek 

zielony

Odpady 

segregowane 

(bioodpady) - 

worek brązowy

Odpady 

segregowane 

(popiół) - 

pojemnik

Gabaryty Miesiąc
Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)

Odpady 

segregowane  ( 

papier, plastik, 

metal, 

opakowania 

wielomateriałow

e) - worek żołty

Odpady 

segregowane 

(szkło) - worek 

zielony

Odpady 

segregowane 

(bioodpady) - 

worek brązowy

Odpady 

segregowane 

(popiół) - 

pojemnik

Gabaryty

kwiecień 13 13 13 13 kwiecień 13 13 13 13

maj 16 16 5 i 16 maj 16 16 5 i 16

czerwiec 16 16 16 1 i 16 23 7 czerwiec 16 16 16 1 i 16 23 7

lipiec 17 17 3 i 17 lipiec 17 17 3 i 17

Mstów ul. 35 Lecia PRL, Jurajska, Kościuszki, Leśna, Nadrzeczna, Nowa, 

Parkowa.
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Mstów ul. 35 Lecia PRL, Jurajska, Kościuszki, Leśna, Nadrzeczna, Nowa, 

Parkowa.

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym 

terminie

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym 

terminie
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              Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres                             

kwiecień - lipiec 2017r

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję  w 

odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub 

poprzedniego dnia
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