HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska obowiązujący w okresie :

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
REJON 4
ul. Bembnisty

ul. Strzelecka

ul. Skotarczaka

ul. Polna z wyłączeniem

ul. Chruściela

ul. Szamarzewskiego

ul. Sulisława

nr. 4,6,8,10- rejon 8

ul. Dzikowskiego

z wyłączeniem nr 20-rejon 8

ul. Taczaka

ul. Topolska

ul. Gen. Andersa

ul. Daszyńskiego

ul. Unruga

ul. Za Strzelnicą

ul. Prochowa

ul. Nila-Filedrofa

z wyłączeniem nr 16,18-rejon 8

ul. Wystrzałowa

ul. Jażdżewskiego

ul. Górki

ul. Dolna

ul. Wybuchowa

ul. Karskiego

z wyłączeniem nr 4 - rejon 8

ul. Ignaszaka

ul. Pilotów

ul. Ks. Meissnera

ul. Kilińskiego nr 9,11

ul. Kapuścińskiego

ul. 1-Kompanii Średzkiej

ul. Milewskiego

ul. Kutrzeby

ul. Kossakowskiego

ul. Rembowskiego

ul. Pileckiego

Plac Zamkowy 4

ul. Palczewskiego

ul. 1-go Sierpnia

ul. Sikorskiego

ul. Rządkowskiego

ul. Surzyńskich

Niesegregowane odpady komunalne

Odpady zbierane w sposób selektywny

( pojemniki )
STYCZEŃ : 10;24
LUTY : 7;21
MARZEC : 7;21
KWIECIEŃ : 4;18
MAJ : 4;16;30
CZERWIEC : 13;27
LIPIEC : 11;25
SIERPIEŃ : 8;22
WRZESIEŃ : 5;19
PAŹDZIERNIK 3;17;31
LISTOPAD : 15;28
GRUDZIEŃ : 12;28

( worki )
STYCZEŃ : 10;24
LUTY : 7;21
MARZEC : 7;21
KWIECIEŃ : 4;18
MAJ : 4;16;30
CZERWIEC : 13;27
LIPIEC : 11;25
SIERPIEŃ : 8;22
WRZESIEŃ : 5;19
PAŹDZIERNIK : 3;17;31
LISTOPAD : 15;28
GRUDZIEŃ : 12;28

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych : 06.04 oraz 24.08

Do grupy odpadów wtórnych zaliczamy : tworzywa sztuczne, papier, szkło białe i kolorowe, puszki
aluminiowe i metale, odzież, obuwie, opakowania wielomateriałowe (odbiór w workach dostarczanych przez UK )
Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) : należą do nich wszystkie odpady wytworzone w gospodarstwie
domowym nie będącymi odpadami : problemowymi, wtórnymi i zielonymi ( odbiór tylko i wyłącznie z pojemników)

Do grupy odpadów zielonych zaliczamy : skoszona trawa, liście, (bez ziemi )
odbiór tylko i wyłącznie w workach dostarczonych przez UK
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbieramy : stoły, krzesła, fotele, szafki, tapczany, materace, zużyty
kompletny sprzęt RTV i AGD : lodówki, monitory, telewizory, drukarki, pralki,opony od pojazdów do DMC 3,5 t
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
którzy złożyli deklaracje o gospodarowaniu odpadami mogą z tej posesji (zamieszkałej ) przywozić odpady :

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony od pojazdów o DMC 3,5 tony, odpady poremontowe i rozbiórkowe
przeterminowane leki, opakowania po farbach i lakierach, gruz, papier, plastik i szkło
Harmonogram dostępny na stronie www.sroda.wlkp.pl lub www.uk-sroda.pl telefonicznie : 61 285-67-69

