BRZĘKOWICE GÓRNE, DĄBIE GÓRNE, GOLĄSZA GÓRNA, DĄBIE, DĄBIE CHROBAKOWE
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

13.01. (piątek)
27.01. (piątek)

10.02. (piątek)
24.02. (piątek)

10.03. (piątek)
24.03. (piątek)

07.04. (piątek)
21.04. (piątek)

06.05. (sobota)
19.05. (piątek)

02.06. (piątek)
17.06. (sobota)
30.06. (piątek)

plastik, papier

-

22.02. (środa)

-

20.04. (czwartek)

-

14.06. (środa)
także metal

plastik, szkło

18.01. (środa)

-

22.03. (środa)

-

17.05. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

29.03. (środa)

-

-

-

GRÓDKÓW
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

12.01. (czwartek)
26.01. (czwartek)

09.02. (czwartek)
23.02. (czwartek)

09.03. (czwartek)
23.03. (czwartek)

06.04. (czwartek)
20.04. (czwartek)

05.05. (piątek)
18.05. (czwartek)

01.06. (czwartek)
16.06. (piątek)
29.06. (czwartek)

plastik, papier

-

15.02. (środa)

-

12.04. (środa)

-

07.06. (środa)
także metal

plastik, szkło

11.01. (środa)

-

15.03. (środa)

-

10.05. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

29.03. (środa)

-

-

-

SARNÓW, UL. KAMIENNA, SPACEROWA, WIEJSKA, STARA, GŁÓWNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

02.01. (poniedz.)
16.01. (poniedz.)
30.01. (poniedz.)

13.02. (poniedz.)
27.02. (poniedz.)

13.03. (poniedz.)
27.03. (poniedz.)

10.04. (poniedz.)
24.04. (poniedz.)

08.05. (poniedz.)
22.05. (poniedz.)

05.06. (poniedz.)
19.06. (poniedz.)

plastik, papier

-

16.02. (czwartek)

-

13.04. (czwartek)

-

08.06. (czwartek)
także metal

plastik, szkło

12.01. (czwartek)

-

16.03. (czwartek)

-

11.05. (czwartek)

-

wielkogabaryty

-

-

31.03. (piątek)

-

-

-

SARNÓW: UL. BROWARNA, GRANICZNA, GRUNTOWA, JASNA, KRÓTKA, LEŚNA, PARKOWA, PIASKOWA,
PODGÓRNA, POPRZECZNA, SZKOLNA, ŚRODKOWA, WĄSKA, ZIELONA, ŹRÓDLANA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

03.01. (wtorek)
17.01. (wtorek)
31.01. (wtorek)

14.02. (wtorek)
28.02. (wtorek)

14.03. (wtorek)
28.03. (wtorek)

11.04. (wtorek)
25.04. (wtorek)

09.05. (wtorek)
23.05. (wtorek)

06.06. (wtorek)
20.06. (wtorek)

plastik, papier

-

17.02. (piątek)

-

14.04. (piątek)

-

09.06. (piątek)
także metal

plastik, szkło

13.01. (piątek)

-

17.03. (piątek)

-

12.05. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

31.03. (piątek)

-

-

-

GÓRA SIEWIERSKA, STRZYŻOWICE UL. BELNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

10.01. (wtorek)
24.01. (wtorek)

07.02. (wtorek)
21.02. (wtorek)

07.03. (wtorek)
21.03. (wtorek)

04.04. (wtorek)
18.04. (wtorek)

02.05. (wtorek)
16.05. (wtorek)
30.05. (wtorek)

13.06. (wtorek)
27.06. (wtorek)

plastik, papier

-

24.02. (piątek)

-

24.04. (poniedz.)

-

19.06. (poniedz.)
także metal

plastik, szkło

20.01. (piątek)

-

24.03. (piątek)

-

19.05. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

30.03. (czwartek)

-

-

-

STRZYŻOWICE Z WYŁĄCZENIEM UL. BELNEJ
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

09.01. (poniedz.)
23.01. (poniedz.)

06.02. (poniedz.)
20.02. (poniedz.)

06.03. (poniedz.)
20.03. (poniedz.)

03.04. (poniedz.)
15.04. (sobota)
29.04. (sobota)

15.05. (poniedz.)
29.05. (poniedz.)

12.06. (poniedz.)
26.06. (poniedz.)

plastik, papier

-

23.02. (czwartek)

-

21.04. (piątek)

-

16.06. (piątek)
także metal

plastik, szkło

19.01. (czwartek)

-

23.03. (czwartek)

-

18.05. (czwartek)

-

wielkogabaryty

-

-

30.03. (czwartek)

-

-

-
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PRECZÓW
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

04.01. (środa)
18.01. (środa)

01.02. (środa)
15.02. (środa)

01.03. (środa)
15.03. (środa)
29.03. (środa)

12.04. (środa)
26.04. (środa)

10.05. (środa)
24.05. (środa)

07.06. (środa)
21.06. (środa)

plastik, papier

-

13.02. (poniedz.)

-

10.04. (poniedz.)

-

05.06. (poniedz.)
także metal

plastik, szkło

09.01. (poniedz.)

-

13.03. (poniedz.)

-

08.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

27.03. (poniedz.)

-

-

-

MALINOWICE, BRZĘKOWICE DOLNE, BRZĘKOWICE WAŁ, GOLĄSZA DOLNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

11.01. (środa)
25.01. (środa)

08.02. (środa)
22.02. (środa)

08.03. (środa)
22.03. (środa)

05.04. (środa)
19.04. (środa)

04.05. (czwartek)
17.05. (środa)
31.05. (środa)

14.06. (środa)
28.06. (środa)

plastik, papier

-

14.02. (wtorek)

-

11.04. (wtorek)

-

06.06. (wtorek)
także metal

plastik, szkło

10.01. (wtorek)

-

14.03. (wtorek)

-

09.05. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

27.03. (poniedz.)

-

-

-

PSARY, UL. SZKOLNA, WIEJSKA, KASZTANOWA, GÓRNA, MALINOWICKA, ŁĄKOWA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

05.01. (czwartek)
19.01. (czwartek)

02.02. (czwartek)
16.02. (czwartek)

02.03. (czwartek)
16.03. (czwartek)
30.03. (czwartek)

13.04. (czwartek)
27.04. (czwartek)

11.05. (czwartek)
25.05. (czwartek)

08.06. (czwartek)
22.06. (czwartek)

plastik, papier

-

20.02. (poniedz.)

-

18.04. (wtorek)

-

12.06. (poniedz.)
także metal

plastik, szkło

16.01. (poniedz.)

-

20.03. (poniedz.)

-

15.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

28.03. (wtorek)

-

-

-

PSARY UL. AKACJOWA, BOCZNA, GRABOWA, GRANICZNA, GRÓDKOWSKA, IRYSÓW, KAMIENNA, KOLEJOWA,
LEŚNA, ŁĄCZNA, POLNA, REYMONTA, WOLNOŚCI, WSPÓLNA, ZWYCIĘSTWA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

07.01. (sobota)
20.01. (piątek)

03.02. (piątek)
17.02. (piątek)

03.03. (piątek)
17.03. (piątek)
31.03. (piątek)

14.04. (piątek)
28.04. (piątek)

12.05. (piątek)
26.05. (piątek)

09.06. (piątek)
23.06. (piątek)

plastik, papier

-

21.02. (wtorek)

-

19.04. (środa)

-

13.06. (wtorek)
także metal

plastik, szkło

17.01. (wtorek)

-

21.03. (wtorek)

-

16.05. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

28.03. (wtorek)

-

-

-
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