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ZMIESZANE 4,19 4,17,31 14,28 11,26 8,22 5,19 4,17,31 14,28 12,27
TWORZYWA SZTUCZNE, 

METALE 12 12 20 11 12 13 17 14 19
PAPIER - 26 - 18 - 26 - 21 -
SZKŁO - 26 - 18 - 26 - 21 -

BIO 15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 9,25 -
POPIÓŁ* 13,27 - 21* - - 20* 3,18 4,15,29 12,28

23.04.2022
UWAGI:
Pojemniki należy udostępniać do opróżniania  w dniu wywozu do godz. 6:00
Odbiór odpadów niewykonany wskutek zdarzeń losowych, awarii technicznej pojazdu, świąt zostanie wykonany w dwóch następnych dni roboczych
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINA  Tarnów Opolski
                                                                                                                                                                                                                                                                                Miejscowość: Raszowa, Nakło

Termin: 01.04.2022-31.12.2022

Zbiórka Akcyjna (AKC):  Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

ZBIÓRKA SPRZED POSESJI:                                                                                                                                     ODPADY ODBIERANE Z PUNKTU czynnego od godz. 8.00 do 16.00                                                                                                                                                                                                   

  Odpady wielkogabarytowe: meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany), materace, 
dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe, 

choinki bożonarodzeniowe. Odpady muszą być pozbawione elementów szklanych.                      

 za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami 

opony samochodowe o średnicy do 23 cali i opony jednośladów - max 4 szt. na mieszkańca/rok, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV itp.), tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, 

bioodpady, leki, igły i strzykawki, chemikalia, baterie i akumulatory, gabaryty, posegregowane 
odpady budowlane i rozbiórkowe tj. gruz, beton, płyty karton-gips, ceramika sanitarna, kafelki 

(300kg na mieszkańca/rok), odpady niebezpieczne i ich opakowania, popiół.                                                                      

*POPIÓŁ odbierany jest jedynie po pisemnym zgłoszeniu (druki do pobrania w siedzibie urzędu, Związku oraz ze strony www.czystyregion.pl) z pojemnika koloru szarego, wykonanego z tworzywa sztucznego zakupionego przez właściciela 
nieruchomości, opatrzonego naklejką wydaną po zgłoszeniu zapotrzebowania odbioru. W miesiącach V - IX odbiór wg złożonego zgłoszenia.

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców  ul. Szkolna 15  Kędzierzyn-Koźle,   tel. 77 446 11 97 oraz 77 446 11 93,  e-mail: biuro@czystyregion.pl
Podmiot odbierający odpady:   Czysty Region Spółka z o.o.  Tel.77 481 11 42

PRZYPOMINAMY O USTAWOWYM OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nie zostaną odebrane: odpady zmieszane, poremontowe, pobudowlane, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny - sprzęty (AGD, RTV itp.), opony.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów zawierających azbest, wełny 
mineralnej, styropianu budowlanego, części samochodowych.                                                                                                                                                                                  

SKŁADOWANIE ODPADÓW PRZY MPSZOK  GROZI KARĄ GRZYWNY 
Termin organizacji: Termin organizacji, miejsce, godz. otwarcia

04.07.2022 Plac św . Marcina Tarnów Opolski


