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Uwaga! Zmiana częstotliwości odbioru odpadów. Prosimy uważnie czytać harmonogram.

Prosimy wystawiać pojemniki i worki w dniu poprzedzającym 
wyznaczony w harmonogramie termin odbioru odpadów.

w miejscowości Smolec - 2016 r. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 r. 
Prosimy o wystawianie wieczorem 10.04.2016 r. przed posesję: 
- odpadów wielkogabarytowych (meble, dywany), 
- zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych (RTV, AGD)
- zużytych opon od samochodów osobowych, rowerów i wózków

 

grudzień

odpady zmieszane 1, 15, 30

odpady zielone -

tworzywa sztuczne 2, 16, 30

papier 23

szkło 9

wrzesień

odpady zmieszane 1, 8, 15, 22, 29

odpady zielone 1, 15, 29

tworzywa sztuczne 9, 23

papier 2, 30

szkło 16

maj

odpady zmieszane 6(pt.), 12, 19, 27(pt.)

odpady zielone 6(pt.), 19

tworzywa sztuczne 6, 20

papier 13

szkło 27

lipiec

odpady zmieszane 7, 14, 21, 28 

odpady zielone 7, 14, 21, 28

tworzywa sztuczne 1, 15, 29

papier 8

szkło 22

listopad

odpady zmieszane 4 (pt.), 17

odpady zielone 10, 24

tworzywa sztuczne 4, 18

papier 25

szkło 12 (sob.)

sierpień

odpady zmieszane 4, 11, 19(pt.), 25

odpady zielone 4, 11, 19(pt.), 25

tworzywa sztuczne 12, 26

papier 5

szkło 19

październik

odpady zmieszane 6, 13, 20, 27

odpady zielone 13, 27

tworzywa sztuczne 7, 21

papier 28

szkło 14

czerwiec

odpady zmieszane 2, 9, 16, 23, 30

odpady zielone 2, 9, 16, 23, 30

tworzywa sztuczne 3, 17

papier 10

szkło 24

kwiecień

odpady zmieszane 7, 14, 21, 28 

odpady zielone 7, 21

tworzywa sztuczne 8, 22

papier 15

szkło 29

Przypominamy o Tymczasowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów - TPSO, do których można przywozić 
problematyczne odpady (gruz, elektronikę, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, papier i plastik):

1. TPSO przy ul. Mireckiego 11, Kąty Wrocławskie - tel. 660 421 411.
- czynny od pon. do pt. w godz. 10.00. - 17.00. oraz w soboty w godz. 8.00.-13.00.

2. TPSO przy ul. Szkolnej w Gniechowicach - tel. 506 301 268.
- czynny w pon., środy, pt. w godz. 15.00. - 17.00 oraz w soboty w godz. 12.00. -14.00.



TWORZYWA SZTUCZNE  - wrzucaj:
ź plastikowe butelki, torebki i inne opakowania
ź kartoniki po mleku, sokach i innych płynach
ź puszki po napojach i konserwach
ź drobny złom żelazny, metale kolorowe
ź opakowania styropianowe

PAPIER - wrzucaj:
ź papierowe torebki i inne opakowania
ź papier szkolny i biurowy
ź kartony
ź książki w miękkich okładkach

SZKŁO - wrzucaj:
ź szklane butelki (kolorowe i bezbarwne)
ź słoiki po napojach i żywności
ź szklane opakowania po kosmetykach

ODPADY ZIELONE - wrzucaj:
ź liście
ź skoszoną trawę
ź drobne gałęzie
ź resztki roślin ogrodowych

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE - wrzucaj:
ź odpady kuchenne (resztki jedzenia, skorupki od jajek)
ź odpady po zwierzętach domowych
ź schłodzony popiół
ź zużyte środki higieniczne
ź zużyta odzież
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Palenie śmieci 
w piecach
domowych jest 
szkodliwe 
dla zdrowia 
i środowiska. 
Grozi za nie 
grzywna 
w wysokości 
do 5000 zł.

skr. poczt. 525
43-301 Bielsko-Biała 1
tel. 33 819 46 53
e-mail: fundacjaarka@fundacjaarka.pl
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CZY ZNASZ ZASADY 
PRAWIDŁOWEJ 
SEGREGACJI ODPADÓW? 

Wystarczy, że opakowania dokładnie 
opróżnisz. Nie myj ich, woda to też surowiec.

Odkręć i zgnieć plastikowe butelki. 

Składaj kartony.
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