podwykonawca:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
TARNOBRZEG – 2018 r.
ZABUDOWA JEDNORODZINNA I ZAGRODOWA
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE
OSIEDLE

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

10, 24

8, 22

5, 19

3, 17,
31

Gabaryty
ZSEE,
budowlane

PIASTÓW (BEZ Al. Warszawskiej,
ul. Borów, ul. Jaśminowej, ul. Kruczej,
ul. Litewskiej, ul. Sikorskiego,
ul. Św. Onufrego, ul. Tarninowej,
ul. W Margaretkach)
SERBINÓW (BEZ ul. Dąbrowskiej,
ul. Garażowej i ul. Sienkiewicza)

3, 17

1, 15, 29

12, 26

10, 24

18 wrzesień
13 listopad
(wtorek)

WIELOPOLE w tym ul. Mickiewicza
(od dworca PKS do Placu B.
Głowackiego - numery nieparzyste)

Poniedziałek
co 2 tygodnie

MIECHOCIN

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

18 wrzesień
13 listopad
(wtorek)

MOKRZYSZÓW (ulice po lewej stronie
od torów kolejowych do m. Stale:
ul. Chłopska,
ul. Chrabaka,
ul. Grzybowa,
ul. Jagielskiego Rudolfa,
ul. Leśna,
ul. Ludowa,
ul. Miła,
ul. Pazia Michała,
ul. Piekarska,
ul. Sienkiewicza - numery nieparzyste,
ul. Siewna,
ul. Sportowa,
ul. Strażacka,
ul. Wiśniowa,
ul. Wrzosowa,
ul. Zakrzowska,
ul. Zaułek.
SERBINÓW - ul. Dąbrowskiej,
ul. Garażowa, ul. Sienkiewicza
(od ul. Sikorskiego do torów - numery
nieparzyste)

Wtorek
co 2 tygodnie

NAGNAJÓW

12, 27
(czw.)

MOKRZYSZÓW (ulice po prawej
stronie od torów kolejowych do m.
Stale):
ul. Sienkiewicza - numery parzyste,
ul. Ustronie, ul. Zakole, ul. Zamkowa,
ul. Żelazna.

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

WIELOWIEŚ

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

SOBÓW
ZAKRZÓW
SIELEC

Czwartek
co 2 tygodnie

PIASTÓW - Al. Warszawska (od
ul. Fabrycznej do ul. Litewskiej numery parzyste),
ul. Borów,
ul. Jaśminowa,
ul. Krucza,
ul. Litewska,
ul. Sikorskiego (od ul. Kazimierza
Wielkiego do bazy PKS),
ul. Św. Onufrego, ul. Tarninowa,
ul. W Margaretkach.

Pojemniki i worki z odpadami muszą być
wystawiane przed ogrodzenie posesji,
w miejscu
widocznym
i
dostępnym.
W przypadku niespełnienia ww. warunków,
reklamacje dotyczące odbioru odpadów nie
będą uwzględniane!
Odpady wielkogabarytowe (np. meble,
dywany, wersalki)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(np. sprzęt RTV i AGD, lodówki, telewizory,
komputery, drukarki, elektronarzędzia (sprzęt
musi być kompletny),
Odpady budowlane, rozbiórkowe (np. płytki,
płyty gipsowe, panele, styropian, okna, gruz muszą być wystawione w workach - do 40 kg)
Zbiórka
niżej
wymienionych
odpadów
na terenie Tarnobrzega odbywać się będzie
na podstawie zgłoszeń telefonicznych.
Zgłoszenia, na nr telefonu 515 50 50 45
(od godz. 7:00 do 15:00), powinny być
dokonywane co najmniej 1 dzień przed
terminem odbioru.
Do worka niebieskiego należy wrzucać:
odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury (np. czasopisma,
gazety, książki, zeszyty, prospekty, papier
biurowy i szkolny, torby papierowe, pudełka z
tektury)
Do worka zielonego należy wrzucać: odpady
ze szkła i opakowania ze szkła bezbarwnego
i kolorowego (np. butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności, szklane opakowania
po kosmetykach)

Do worka brązowego należy wrzucać:
odpady ulegające biodegradacji (np. trawa,
liście, drobne gałązki, odpady kuchenne)

Piątek
co 2 tyg.

PODŁĘŻE - w tym ul. Słomki - numery
parzyste od strony sklepu Biedronka,
Aleja Warszawska (od ul. Słomki do
ul. Litewskiej - numery nieparzyste)

6, 20

4, 18,
31 (śr.)

15, 29

13,27

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

7, 21

5, 19

2, 16,
30

14, 28

2 październik
27 listopad
(wtorek)

SIARKOWIEC - w tym ul. Sienkiewicza
(od ul. Sikorskiego do torów kolejowych
- numery parzyste)

14, 28

16.paź.
11.gru.
(wtorek)

OCICE

3, 17, 31

Środa
co 2 tygodnie

PRZYWIŚLE - w tym ul. Mickiewicza
(od Placu B. Głowackiego do dworca
PKS - numery parzyste)

5, 19

19 wrzesień
14 listopad
(środa)

STARE MIASTO - w tym ul.
Sienkiewicza (od Placu B. Głowackiego
do ul. Sikorskiego)

2 październik
27 listopad
(wtorek)

DZIKÓW

Wywóz zmieszanych (niesegregowanych)
odpadów
komunalnych
odbywa
się
w godzinach od 7:00 do 22:00. Pojemniki
z odpadami zmieszanymi i worki z odpadami
segregowanymi muszą być wystawione
w przypadającym dniu odbioru do godziny 7:00.

Do worka żółtego należy wrzucać: odpady
z tworzyw sztucznych w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady metali i opakowania z metali (np.
opakowania po płynach i napojach, nakrętki,
kapsle, folię, reklamówki, kartony po sokach
i mleku, puszki po napojach i konserwach,
metalowe garnki, drobny złom żelazny i metali
kolorowych)

Wszystkie opakowania należy
opróżnić z zawartości przed
wrzuceniem do worka!

