HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
z nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska obowiązujący
w okresie : 01.01.2020 – 31.03.2020 roku

REJON I I I
Ulice :
Cyryla Ratajskiego; Cechowa; Chudoby; Drzymały; Gen. Maczka; Głowackiego nr 15; Hallera ( z wyłączeniem nr 7,12a,13);
Jackowskiego od nr 16; Jana Polskiego od nr 7; Karola Miarki; Kilińskiego od nr 12; Kochanowskiego; Kozierowskiego;
Kraszewskiego; Józefa Mackiewicza; Opiellińskiego; Piłsudskiego ( z wyłączeniem nr 9,11 ); Poselska; Rejtana nr 39;
Staszica 1-9b; Szymańskiego; Wawrzyniaka; Zakole; Bławatkowa; Chabrowa; Fiołkowa; Łubinowa; Makowa; Nagietkowa;
Platanowa; Rumiankowa; Sasankowa; Stokrotkowa; Wrzosowa; Daliowa; Modrakowa; Lawendowa
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Pojemnik na odpady zmieszane : wszystkie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym nie będące
odpadami : problemowymi, papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe, trawa, liście, gałęzie, gruz,
ziemia.
Worek niebieski – papier : czyste, niezabrudzone oraz niezatłuszczone kartony, tektura falista, gazety, książki, zeszyty – bez
okładek plastikowych
Worek żółty – tworzywa sztuczne i metale : zgniecione butelki po napojach typu PET, opakowania po płynach do mycia
naczyń, szamponach, płynach do kąpieli, prania, płukania. Czyste pozbawione zawartości opakowania po jogurtach,
twarożkach, margarynach, słodyczach, folie, złom stalowy i aluminiowy ( puszki ), zgniecione opakowania
wielomateriałowe typu Tetrapak ( w tym kartony po mleku i sokach)
Worek biały – szkło bezbarwne : opakowania szklane bezbarwne, bezbarwne szklane butelki po napojach, słoiki wstępnie
oczyszczone bez nakrętek
Worek zielony – szkło kolorowe : opakowania szklane kolorowe, kolorowe szklane butelki po napojach, słoiki wstępnie
oczyszczone bez nakrętek
Worek brązowy : odpady ulegające biodegradacji – skoszona trawa, liście (bez ziemi)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych : lokalizacja Środa Wielkopolska, ulica Kilińskiego 22 czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 6 00 – 20 00 oraz w soboty w godzinach 6 00 – 12 00 , dla mieszkańców miasta i gminy Środa Wielkopolska, którzy
złożyli deklarację o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy lub oświadczenie u Zarządcy Nieruchomości.
Przyjmujemy odpady problemowe takie jak : odpady wielogabarytowe, zużyte opony od pojazdów o DMC 3,5 tony, odpady
poremontowe i rozbiórkowe, przeterminowane leki, papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i szkło kolorowe, bezpłatnie tylko i
wyłącznie z posesji zamieszkałych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Harmonogram dostępny na stronie : www.sroda.wlkp.pl lub www.uk-sroda.pl lub telefonicznie : 61 285-67-69

