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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

z  posesji zamieszkałych, na terenie miasta Środa Wielkopolska obowiązujący w okresie:  

01.01.2023 – 31.12.2023 roku 

 

REJON X X V: Kalinowa, Tulipanowa, Żonkilowa, Adolfa Bnińskiego, Konwaliowa, Liliowa, Jaśminowa, Akacjowa, Malwowa, Leśmiana, 

Hłaski, Stachury, Miłosza, Reja, Zofii Nałkowskiej, Wyspiańskiego, Fredry, Gałczyńskiego, Degi, Pewińskich, Kremera, Czeladnicza, Rzemieślnicza, 

Estkowskiego, Zaremby, Wolniewicza, Orzeszkowej, Kosynierów, Kruczkowskiego, Asnyka, Stawowa, Struga, Reymonta, Krasickiego, Sienkiewicza, 

Kórnicka, Mickiewicza, Tuwima, Konopnickiej, Kasprowicza, Broniewskiego 

 

MIESIĄC 

ODPADY POPIOŁU I ŻUŻLU 

Z PALENISK (POJEMNIK) 

Dzień odbioru 

STYCZEŃ 18 

LUTY 2, 15 

MARZEC 2, 15, 30 

KWIECIEŃ 13, 27 

MAJ  

CZERWIEC  

LIPIEC  

SIERPIEŃ  

WRZESIEŃ  

PAŹDZIERNIK 5, 19 

LISTOPAD 3, 16, 30 

GRUDZIEŃ 14, 30 
 

Pojemnik na popiół: Wrzucamy do niego tylko i wyłącznie zimny popiół i żużel z kotłowni lub kominka oraz zimny popiół powstały 

w wyniku spalania węgla lub drewna. 

Nie wrzucamy: gorącego popiołu i żużlu, odpadów zmieszanych, opakowaniowych selektywnie zebranych, biodegradowalnych, 

elektroniki, metali, odpadów odbieranych w PSZOK itp. 

Regulamin: 

1. Pojemniki do zbiórki popiołu i żużlu z palenisk domowych, dostarczane są w ramach ograniczonego w czasie użyczenia mieszkańcom 

biorącym udział w pilotażowej selektywnej zbiórce popiołu przez „Usługi Komunalne Spółka z o.o.” w Środzie Wielkopolskiej w ilości 1 

pojemnik dla każdej złożonej deklaracji biorącej udział w pilotażowej zbiórce. 

2. Obowiązującym pojemnikiem jest spełniający normę PN-EN/840 o pojemności 80 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego. 

3. Jeżeli ilość popiołu nie mieści się w dostarczonym pojemniku, kolejny można zakupić w siedzibie Spółki Usługi Komunalne tj.                                  

63-000 Środa Wielkopolska ulica Nad Strugą 8. (tel. 61-285-26-33 ) 

4. Popiołu nie wolno zalewać wodą, zasypywać śniegiem lub lodem. Popiół nie może też zawierać zanieczyszczeń tj. szkła i metali. 

5. Uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika np. poprzez wsypanie gorącego popiołu należy bezzwłocznie zgłosić do podmiotu odbierającego 

odpady komunalne (tel. 61-285-26-33 ).  

6. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego użytkowania użyczonego pojemnika skutkującego jego zniszczeniem lub uszkodzeniem, właściciel 

posesji zobowiązany będzie do zwrotu kosztu zakupu tego pojemnika.    

7. Termin dostarczenia pojemnika mieszkaniec winien uzgodnić z podmiotem odbierającym odpady komunalne (tel. 61-285-26-33 ) 

http://www.sroda.wlkp.pl/
http://www.uk-sroda.pl/

