HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Środa Wielkopolska obowiązujący
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
REJON VII
ul. 17-go Września

ul. 27-go Grudnia

ul. Brodowska

ul. Dąbrowskiego nr 1-11
ul. Zuchowa

ul. Garncarska
ul. Kolegiacka

ul. Harcerska
z wyłączeniem nr 10a,12 (rejon VI)

ul. Kilińskiego nr 2-8
ul. Krótka

ul. Księdza Kegla
ul. Limanowskiego
ul. Niedziałkowskiego nr 4 Plac Armii Poznań

ul. Mała Klasztorna

Plac Zamkowy 5

ul. Powstańców

Plac Kościelny
ul. Rexa

ul. Sejmikowa
ul. Szarych Szeregów

ul. Skautowa
ul. Szpitalna

Stary Rynek

ul. Świętego Wawrzyńca

z wyłączeniem nr 10 (rejon II)

ul. Św. Ducha

ul. Wałowa

ul. Wiosny Ludów

ul. Tylna

Niesegregowane odpady komunalne

Odpady zbierane w sposób selektywny
odpady wtórne

( pojemniki )

( worki )

STYCZEŃ : 17,31

STYCZEŃ : 13,26

LUTY : 14,28

LUTY : 9,23

MARZEC : 14,28

MARZEC : 9,23

KWIECIEŃ : 11,25

KWIECIEŃ : 6,21

MAJ : 10,23

MAJ : 5,18

CZERWIEC : 6,20

CZERWIEC : 1,16,29

LIPIEC : 4,18

LIPIEC : 13,27

SIERPIEŃ : 1,16,29

SIERPIEŃ : 10,24

WRZESIEŃ : 12,26

WRZESIEŃ : 7,21

PAŹDZIERNIK : 10,24

PAŹDZIERNIK : 5,19

LISTOPAD : 7,21

LISTOPAD : 3,16,30

GRUDZIEŃ : 5,19

GRUDZIEŃ : 14,29

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
„ Wywalamy graty z chaty ! ”

20 maja oraz 26 sierpnia

Do grupy odpadów wtórnych zaliczamy : tworzywa sztuczne, papier, szkło kolorowe i białe, puszki aluminiowe i metale, odzież, obuwie,
opakowania wielomateriałowe typu Tetrak. ( odbiór w workach dostarczanych przez UK )
Niesegregowane odpady komunalne zmieszane : należą do nich wszystkie odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych nie będące
odpadami problemowymi, wtórnymi i zielonymi ( odbiór tylko i wyłącznie z pojemników )
Do grupy odpadów zielonych należą : ścięta trawa, liście, kwiaty, drobne gałązki (bez ziemi)

(odbiór w workach dostarczanych przez UK )

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbieramy: stoły, krzesła, fotele, szafki, tapczany, materace, zużyty kompletny sprzęt RTV i AGD np.
lodówki, monitory, telewizory, drukarki, pralki. ( wystawiamy przed posesję w wyznaczony dzień do godziny 7.00 w miejscu widocznym z
dojazdem dla pojazdu ciężarowego )
Odpady problemowe przyjmowane są bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Kilińskiego 22 w Środzie
Wielkopolskiej od poniedziałku do soboty w godzinach 6-20. Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska mogą przywozić tutaj odpady wytworzone w
gospodarstwie domowym takie jak : odpady wielkogabarytowe, styropian, zużyte opony od pojazdów do 3,5 tony, odpady budowlane i
rozbiórkowe, przeterminowane leki, opakowania po farbach i lakierach, gruz, ziemia
Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej : www.uk-sroda.pl lub www.sroda.wlkp.pl lub telefonicznie pod numerem 61 285-67-69

