
TKJ&VAINK3 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADOW KOMUNALNYCH 2021

ROZLOPY, ROZLOPY KOLONIA, DESZKOWICE PIERWSZE
DANE FIRMY:

EKO-KRAS SP. Z O.O.

23-204 KRASNIK

ul. Konopnickiej 27 D

email: kontakt(a)ekokras.pl
www.ekokras.pl

WIELKOGABARYTOWE

BUDOWLANE I OPONY

WOREK ZIELONY SMIECI

ZMIESZANE

NIESEGREGOWANE

(POJEMNIK)

Dyspozytor: 500 140 882 lub
500 140 875

STYCZEN (sroda)

LUTY (Sroda)

MARZEC (sroda)

KWIECIEN (c/wartek)
(sroda)

MAJ (sroda)
(sroda)

CZERWIEC(sroda)
(sroda)

LIPIEC (sroda)
(sroda)

SIERPIEN (sroda)
(sroda)

WRZESIEN (sroda)
(sroda)

PAZDZIERNIK (sroda)
(sroda)

LISTOPAD (sroda)

GRUDZIEN(sroda)

WOREK

BRAZOWY

27-01-2021

10-02-2021

10-03-2021

08-04-2021

21-04-2021

12-05-2021

26-05-2021

09-06-2021

23-06-2021

07-07-2021

21-07-2021

04-08-2021

18-08-2021

08-09-2021

22-09-2021

06-10-2021

20-10-2021

17-11-2021

15-12-2021

WORKKNIKBIESKI

27-01-2021

10-03-2021

08-04-2021

12-05-2021

07-07-2021

08-09-2021

17-11-2021

PLASTIK

METAL

o
WOREK ZOLTY

27-01-2021

10-03-2021

12-05-2021

07-07-2021

08-09-2021

17-11-2021

WORKI ORAZ POJEMNIKI PROSIMYWYSTAWIC NAJPOZNIEJ DO GODZ. 7:00!

URZ^D GMINY SULOW: (84) 682 68 31
OPLATY ZA SMIECI: Konto bankowe Gminv Sulow nr- 34 9632 0006 2003 2900 0345 0062

27-01-2021

10-02-2021

10-03-2021

08-04-2021

21-04-2021

12-05-2021

26-05-2021

09-06-2021

23-06-2021

07-07-2021

21-07-2021

04-08-2021

18-08-2021

08-09-2021

22-09-2021

06-10-2021

20-10-2021

17-11-2021

15-12-2021

Leon Btjta£\



ZASADY SELEKTYWNEJ

ZBIORKI ODPADOW NA

TERENIE GMINY QMI tow

POJEMNIK BIOODPADY SZKLO PAPIER PLASTIKI

METAL

WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY:

* artykuly higieniczne, waciki. * odpadki kuchenne (pieczywo, * butelki i sloiki po napojach. * gazety, czasopisma, papier. * puste, zgniecione butelki

zuzyta wata, nabiat), i zywnosci (bez nakretek tektura. plastikowe po napojach (np.

* porcelana, worki * skorupki jaj. i uszczelek). * katalogi, kalendarze, reklamy, typu PET),

z odkurzacza * odpadki warzyw i owocow. * butelki i sloiki po zeszyty. * puste butelki plastikowe po

* zuzyte cliusteczki higieniczne * filtry do kawy i lierbaty
kosmetykach, * ksiazki, worki papierowe, kosmetykach i srodkach

i reczniki papierowe,

* pieluchy.

z zawartoscig,

* skoszona travve. liscie,

kwiaty.

* opakowania szklane
bezbarvvne i kolorowe,

* butelki po napojach

kartony,

* foldery, scinki clrukarskie.
prospekty.

czystosci ( po plynach do mycia
naczyn, szamponach),

* plastikowe koszyki po
* potluczone szklo i lustra. alkoholowych. owocach, po loclach.

* szklo zaroodporne. * puszki z blachy stalowej po
* papier lakierowany zywnosci (np. puszki

i powlcczony folia, NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: konserwowe), aluminium.

* brudne butelki plastikowe po * odchodow zwierzat.
NIE WRZUCAMY: * kalki, tapet. opakowan po

olejach spozywczych

* mokry lub zabrudzony papier.
* popiolu z wegla kamiennego,

* drewna impregnowanego,

* zakretek, kapsli,
tcrmometrow, szklanek,

* luster, witrazy, strzykawek,

masle,

* pieluch i innych artykulow
higienicznych, NIE WRZUCAMY:

* ziemi i kamieni, fajansu, * wilgotnego papieru, tacek
* butelek po olejach

* obomika. * szkla zarood pornego, szkla jednorazowych.
spozywczych

NIE WRZUCAMY: * workow z odkurzacza, krysztalowego. * workow po cemencie, i samochodowych,

* zakretek. kapsli. * niedopalkow papierosow, * ceramiki. doniczek. kartonow po mleku, * opakowan po aerozolach.
tcrmometrow,

* kosci zwierzat. kineskopovv * papieru sciernego, recznikow
lekach.

* strzykawek, * porcelany, zarowek, plytck papierowych, * butelekpo farbach, klejach.

* butelek po kosmetykach. ceramicznych, * papiery polaczonego z innym
styropianu.

* kincskopow, * szyb okiennych, talerzy. matcrialem np: folia. * zabawek, plaslikowych

* zarowek.
swietlowek. brudnego papieru, elcmentow pojazdow.

* opakowan po aerozolach, * opakowan po lekach, zniczy,
monitorow.

* chusteczek higienicznych.

* opakowan po lekach. zniczy.
monitorow.



IKLLAfNKZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADOW KOMUNALNYCH 2021

SULOW, SULOW KOLONIA, SASIADKA, ZREBCE
DANE FIRMY:

EKO-KRAS SP. Z O.O.

23-204 KRASNIK

ul. Konopnickiej 27 D

email: kontaktOekokras.pl
www.ekokras.pl

WIELKOGABARYTOWE

BUDOWLANE I OPONY

WOREK ZIEI.ONY SMIECI

ZMIESZANE

NIESEGREGOWANE

(POJEMNIK)

Dyspozytor: 500 140 882 lub
500 140 875

STYCZEN (wtorek)

LUTY (wtorek)

MARZEC (wtorek)

KWIECIEN (sroda)
(wtorek)

MAJ (wtorek)
(wtorek)

CZERWIEC(wtorek)
(wtorek)

LIPIEC (wtorek)
(wtorek)

SIERPIEN (wtorek)
(wtorek)

WRZESIEN (wtorek)
(wtorek)

PAZDZIERNIK (wtorek)
(wtorek)

LISTOPAD (wtorek)

GRUDZIEN(wtorek)

WOREK

BRAZOWY

26-01-2021

09-02-2021

09-03-2021

07-04-2021

20-04-2021

11-05-2021

25-05-2021

08-06-2021

22-06-2021

06-07-2021

20-07-2021

03-08-2021

17-08-2021

07-09-2021

21-09-2021

05-10-2021

19-10-2021

16-11-2021

14-12-2021

®iS>
WOREK NIEBIESKJ

26-01-2021

09-03-2021

07-04-2021

11-05-2021

06-07-2021

07-09-2021

16-11-2021

•*sr3

PLASTIK

METAL

o
WOREK ZOLTY

26-01-2021

09-03-2021

11-05-2021

06-07-2021

07-09-2021

16-11-2021

WORKI ORAZ POJEMNIKI PROSIMY WYSTAWIC NAJPOZNIEJ DO GODZ. 7:001
URZ^D GMINY SULOW: (84) 682 68 31

OPLATY ZA SMIECI: Konto bankowe Gminy Sulow nr- 34 9632 0006 2003 2900 0345 0062

26-01-2021

09-02-2021

09-03-2021

07-04-2021

20-04-2021

11-05-2021

25-05-2021

08-06-2021

22-06-2021

06-07-2021

20-07-2021

03-08-2021

17-08-2021

07-09-2021

21-09-2021

05-10-2021

19-10-2021

16-11-2021

14-12-2021



ZASADY SELEKTYWNEJ

ZBIORKI ODPADOW NA

TERENIE GMINY QMI tow

POJEMNIK

WRZUCAMY:

* artykuly higieniczne. waciki,
zuzyta vvata.

* porcelana. worki
z odkurzacza

* zuzyte cliusteczki higieniczne

i reczniki papierowe,

* pieluchy.

* potluczone szklo i lustra.

* szklo zaroodpome,

* papier lakierowany
i powleczony folia.

* brudne butelki plastikowe po
olejach spozywczych

* mokry lub zabrudzony papier.

NIE WRZUCAMY:

* zakretek, kapsli,
termometrow,

* sti"zykawek,

* butelek po kosmetykach,

* kineskopow,

* zarowek,

* opakowan po aerozolach.

* opakowan po lekach. zniczy,
monitorow.

BIOODPADY

WRZUCAMY:

* odpadki kuchenne (pieczywo,
nabiat),

* skorupki jaj.

* odpadki warzyw i owocow,

* filtry do kawy i herbaty
z zawartoscia,

* skoszona trawe, Iiscie.

kwiaty.

NIE WRZUCAMY:

* odchodow zwierzat,

* popiolu z wegla kamiennego.

* drewna impregnowanego,

* ziemi i kamieni,

* obornika,

* workow z odkurzacza,

* niedopalkow papierosow.

* kosci zwierzat.

SZKLO

WRZUCAMY:

* butelki i sloiki po napojach.
i zywnosci (bez nakretek

i uszczelek),

* butelki i sloiki po
kosmetykach,

* opakowania szklane
bezbarwne i kolorowe,

* butelki po napojach
alkoholowych.

NIE WRZUCAMY:

* zakretek. kapsli.
termometrow, szklanek,

* luster, witrazy, strzykawek,
fajansu,

* szkla zaroodpornego. szkla
krysztalowego,

* ceramiki, doniczek.

kineskopow

* porcelany, zarowek, plytek
ceramicznych,

* szyb okiennych. talerzy,
swietlowek,

* opakowan po lekach. zniczy.
monitorow.

PAPIER

WRZUCAMY:

* gazety. czasopisma, papier,
tcktura.

* katalogi, kalendarze, reklamy,
zeszyty,

* ksiazki. worki papierowe,
kartony,

* foldery. scinki drukarskie,
prospekty.

NIE WRZUCAMY:

* kalki, tapet. opakowaii po
masle,

* pieluch i innych artykulow
higienicznych,

* wilgotnego papieru. tacek
jednorazowych,

* workow po cemencie,
kartonow po mleku,

* papieru sciernego, recznikow
papicrowych,

* papicry polaczonego z innym
materialem np: folia,
brudncgo papieru,

* chusteczek higienicznych.

PLASTIKI

METAL

WRZUCAMY:

* puste, zgniecione butelki
plastikowe po napojach (np.
typu PET),

* puste butelki plastikowe po
kosmetykach i srodkach
czystosci ( po piynach do mycia
naczyri, szamponach),

* plastikowe koszyki po
owocach. po lodach.

* puszki z blachy stalowej po
zywnosci (np. puszki
konserwowe), aluminium.

NIE WRZUCAMY:

* butelek po olejach
spozywczych

i samochodowych,

* opakowan po aerozolach,
lekach,

* butelek po farbach. klejach,
styropianu,

* zabawek, plastikowych
elementow pojazdow.



Iklfa ink I HARMONOGRAM ODBIORU ODPADOW KOMUNALNYCH 2021
KITOW, TWORYCZOW, SULOWEK, KAWECZYN KOLONIA, SULOWIEC, KULIKOW

DANE FIRMY:

EKO-KRAS SP. Z O.O.

23-204 KRASNIK

ul. Konopnickiej 27 D

email: kontakt(a>ekokras.pl
www.ekoIcras.pl

Dyspozytor: 500 140 882 lub
500 140 875

STYCZEN (ponicdzialck)

LUTY (ponicdzialck)

MARZEC (ponicdzialck)

KWIECIEN (wtorek)
(ponicdzialck)

MAJ (poniedzialek)
(poniedzialck)

CZERWIEC(poniedzialek)
(poniedzialek)

LIPIEC (poniedzialek)
(poniedzialck)

SIERPIEN (ponicdzialck)
(poniedzialek)

WRZESIEN (poniedzialek)
(ponicdzialck)

PAZDZIERNIK (poniedzialek)
(poniedzialek)

LISTOPAD (poniedzialek)

GRUDZIEN(poniedzialek)

WOREK

BR.\ZOWY

25-01-2021

08-02-2021

08-03-2021

06-04-2021

19-04-2021

10-05-2021

24-05-2021

07-06-2021

21-06-2021

05-07-2021

19-07-2021

02-08-2021

16-08-2021

06-09-2021

20-09-2021

04-10-2021

18-10-2021

15-11-2021

13-12-2021

WIELKOGABARYTOWE

BUDOWLANE I OPONY

06-04-2021

WOREK ZIEEONY

WOREK NIEBIESK1

25-01-2021

08-03-2021

10-05-2021

05-07-2021

06-09-2021

15-11-2021

41

PLASTIK

METAL

o
WORKK ZOLTY

25-01-2021

08-03-2021

10-05-2021

05-07-2021

06-09-2021

15-11-2021

SMIECI

ZMIESZANE

NIESEGREGOWANE

(POJEMNIK)

25-01-2021

08-02-2021

08-03-2021

06-04-2021

19-04-2021

10-05-2021

24-05-2021

07-06-2021

21-06-2021

05-07-2021

19-07-2021

02-08-2021

16-08-2021

06-09-2021

20-09-2021

04-10-2021

18-10-2021

15-11-2021

13-12-2021

WORKI ORAZ POJEMNIKI PROSIMY WYSTAWIC NAJPOZNIEJ DO GODZ. 7:00!

URZ^D GMINY SULOW: (84) 682 68 31
OPLATY ZA SMIECI: Konto bankowe Gminy Sulow nr- 34 9632 0006 2003 2900 0345 0062

W6JT GMINY

Leon Bi^ldk\



ZASADY SELEKTYWNEJ

ZBIORKI ODPADOW NA

TERENIE GMINY QMI tow

POJEMNIK BIOODPADY SZKLO PAPIER PLASTIKI

METAL

WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY:

* artykuly higieniczne. waciki. * odpadki kuchenne (pieczywo. * butelki i sloiki po napojach. * gazety, czasopisma, papier, * puste, zgniecione butelki
zuzyta wata. nabial), i zywnosci (bez nakretek tektura, plastikowe po napojach (np.

* porcelana, worki * skorupkijaj, i uszczelek), * katalogi, kalendarze, reklamy, typu PET),

z odkurzacza * odpadki warzyw i owocow. * butelki i sloiki po zeszyty. * puste butelki plastikowe po

* zuzyte chusteczki higieniczne * filtry do kawy i herbaty
kosmetykach, * ksiqzki, worki papierowe. kosmetykach i srodkach

i reczniki papierowe. z zawartoscia, * opakowania szklane kartony, czystosci ( po piynach do mycia
naczyh, szamponach),

* plastikowe koszyki po
owocach. po lodach.

* pieluchy,

* potluczone szklo i lustra,

* skoszona trawe. liscie.

kwiaty.

bezbarwne i kolorowe,

* butelki po napojach
alkoholowych.

* foldery. scinki drukarskie.
prospekty.

* szklo zaroodporne, * puszki z blachy stalowej po
* papier lakierowany zywnosci (np. puszki
i powleczony folia. NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: konserwowe). aluminium.

* brudne butelki plastikowe po * odchodow zwierzat,
NIE WRZUCAMY: * kalki, tapet. opakowan po

olejach spozywczych * popiolu z wegla kamiennego,
* zakretek. kapsli. masle.

* mokry lub zabrudzony papier. * drewna impregnowanego,
tcrmometrow, szklanek,

* luster, witrazy, strzykawek.
* pieluch i innych artykulow
higienicznych,

NIE WRZUCAMY:

* ziemi i kamieni,

* obornika,

fajansu,

* szkla zaroodpornego. szkla
* wilgotnego papieru, tacek
jednorazowych,

* butelek po olejach
spozywczych

NIE WRZUCAMY: * workow z odkurzacza, krysztalowego. * workow po cemencie,
i samochodowych,

* zakretek, kapsli, * niedopalkow papierosow. * ceramiki, doniczek, kartonow po mleku, * opakowan po aerozolach,
termometrow,

* kosci zwierzat. kineskopow * papieru sciernego, rccznikow
lekach.

* strzykawek, * porcelany, zarowek, plytek papierowych, * butelek po farbach, klejach.

* butelek po kosmetykach. ceramicznych. * papiery polaczonego z innym
styropianu.

* kineskopow, * szyb okiennych, talerzy, materialem np: folia, * zabawck, plastikowych

* zarowek, swietlowek. brudnego papieru, elementow pojazdow.

* opakowan po aerozolach, * opakowan po lekach, zniczy. * chusteczek higienicznych.

* opakowan po lekach. zniczy,
monitorow.

monitorow.



1KELAINK4 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADOW KOMUNALNYCH 2021

DESZKOWICE DRUGIE, MICHALOW
DANE FIRMY:

EKO-KRAS SP. Z O.O.

23-204 KRASNIK

ul. Konopnickiej 27 D

email: kontakt(5)ekokras.pl
www.ekokras.pl

^ n

WIELKOGABARYTOWE

BUDOWLANE I OPONY

WORKKZIEI.ONY SMIECI

ZMIESZANE

NIESEGREGOWANE

(POJEMNIK)

Dyspozytor: 500 140 882 lub
500 140 875

STYCZEN (czwartek)

LUTY (czwartek)

MARZEC (czwartek)

KWIECIEN (piatek)
(czwartek)

MAJ (czwartek)
(czwartek)

CZERWIEC(czwartek)
(czwartek)

LIPIEC (czwartek)
(czwartek)

SIERPIEN (czwartek)
(czwartek)

WRZESIEN (czwartek)
(czwartek)

PAZDZIERNIK (czwartek)
(czwartek)

LISTOPAD (czwartek)

GRUDZIEN(czwartek)

OOPADV

ULECAJACE |
BIODECRADACJ

WOREK

BRAZOWY

28-01-2021

11-02-2021

11-03-2021

09-04-2021

22-04-2021

13-05-2021

27-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

08-07-2021

22-07-2021

05-08-2021

19-08-2021

09-09-2021

23-09-2021

07-10-2021

21-10-2021

18-11-2021

16-12-2021

WOREK NIEBIESK1

28-01-2021

11-03-2021

09-04-2021

13-05-2021

08-07-2021

09-09-2021

18-11-2021

PLASTIK

METAL

o
WOREKZOLTY

28-01-2021

11-03-2021

13-05-2021

08-07-2021

09-09-2021

18-11-2021

WORKI ORAZ POJEMNIKI PROSIMY WYSTAWIC NAJPOZNIEJ DO GODZ. 7:00!

URZ^D GMINY SULOW: (84) 682 68 31
OPLATY ZA SMIECI: Konto bankowe Gminv Sulow nr- 34 9632 0006 2003 2900 0345 0062

28-01-2021

11-02-2021

11-03-2021

09-04-2021

22-04-2021

13-05-2021

27-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

08-07-2021

22-07-2021

05-08-2021

19-08-2021

09-09-2021

23-09-2021

07-10-2021

21-10-2021

18-11-2021

16-12-2021

Leon Bui



ZASADY SELEKTYWNEJ

ZBIORKI ODPADOW NA

TERENIE GMINY QMI
POJEMNIK BIOODPADY SZKLO PAPIER PLASTIKI

METAL

WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY:

* artykuly higieniczne, waciki, * odpadki kuchenne (pieczywo, - butelki i sloiki po napojach. * gazety, czasopisma, papier, * puste, zgniecione butelki
zuzyta wata. nabiai), i zywnosci (bez nakretek tektura. plastikowe po napojach (np.

* porcelana, worki * skorupkijaj, i uszczelek), * katalogi, kalendarze, reklamy, typu PET),

z odkurzacza * odpadki warzyw i owocow. * butelki i sloiki po zeszyty, * puste butelki plastikowe po

* zuzyte cliusteczki higieniczne * filtry do kawy i herbaty
kosmetykach. * ksiazki. worki papierowe. kosmetykach i srodkach

i reczniki papierowe,

* pieluchy,

* potluczone szklo i lustra,

z zawartoscia.

* skoszona trawe, liscie,
kwiaty.

* opakowania szklane
bezbarwne i kolorowe,

* butelki po napojach
alkoholowych.

kartony,

* foldery. scinki drukarskie,
prospekty.

czystosci ( po piynach do mycia
naczyh, szamponach).

* plastikowe koszyki po
owocach. po lodach.

* szklo zaroodporne, * puszki z blachy stalowej po
* papier lakierowany zywnosci (np. puszki
i powlcczony folia. NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: konserwowe). aluminium.

* brudne butelki plastikowe po * odchodow zwierzqt,
NIE WRZUCAMY: * kalki, tapet. opakowan po

olejach spozywczych * popiolu z wegla kamiennego,
* zakretek. kapsli. masle,

* mokry lub zabrudzony papier.
r r to o 7

* drewna impregnowanego,
termometrow, szklanek,

* luster, witrazy, strzykawek.
* pieluch i innych artykulow
higienicznych.

NIE VYRZUCAMY:

* ziemi i kamieni, fajansu. * wilgotnego papieru, tacek
* butelek po olejach
spozywczych* obornika. * szkla zaroodpornego, szkla jednorazowych,

NIE WRZUCAMY: * workow z odkurzacza, krysztalowego. * workow po cemencie,
i samochodowych,

* zakretek, kapsli. * niedopalkow papierosow, * ceramiki, doniczek, kartonow po mleku. * opakowan po aerozolach,
termometrow,

* kosci zwierzqt. kineskopow * papieru sciernego, recznikow
lekach.

* strzykawek, * porcelany. zarowek. plytek papierowych, * butelek po farbach, klejach.

* butelek po kosmetykach. ceramicznych, * papiery polaczonego z innym
styropianu.

* kineskopow, * szyb okiennych, talerzy, materialem np: folia. * zabawek, plastikowych

* zarowek, swietlowek, brudnego papieru, elementow pojazdow.

* opakowan po aerozolach, * opakowan po lekach, zniczy, * chusteczek higienicznych.

* opakowan po lekach. zniczy.
monitorow.

monitorow.


