Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o.o.
ul. Warszawska 11, 26-340 Drzewica
tel./fax (0-48) 375 62 30,
e-mail: pgkimdrzewica@o2.pl
NIP: 799-000-40-05
Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w II półroczu 2019 roku

REJON I
ulice: Błonie, Cmentarna, Fabryczna, Kolejowa, Rzeczna, Sikorskiego, Sosnowa, Parkowa,
Sportowa, Zdrojowa oraz os. Słoneczne

Miesiąc

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Odbiór odpadów
Odbiór
segregowanych i
odpadów
komunalnych biodegradowalnych
03.07.2019
19.07.2019
02.08.2019
22.08.2019
02.09.2019
20.09.2019
22.10.2019
22.11.2019
18.12.2019

Odbiór
popiołów

Odbiór odpadów
wielkogabarytowych,
elektrycznych,
niebezpiecznych i
opon

10.07.2019
09.08.2019
10.09.2019
14.10.2019
13.11.2019
10.12.2019

01.10.2019
04.11.2019
02.12.2019

Szanowni Państwo,
Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, które wynikają z przepisów ogólnych lub z „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Drzewica”:
1. Pojemniki/worki wystawiamy przed posesję do godziny 7:00!!!
2. Pojemniki lub worki z każdym rodzajem odpadu nie mogą być cięższe niż 50 kg i muszą być
przystosowane do opróżniającej je aparatury śmieciarki.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiony do odbioru musi być kompletny.
4. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję do odbioru muszą być przygotowane do
transportu poprzez rozmontowanie elementów rozkręcalnych.
Przypominamy, że odpadem wielkogabarytowym jest każdy odpad, który ze względu na wymiary
nie mieści się do pojemnika.
5. Przedsiębiorstwo świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych:
a) odbierze z nieruchomości maksymalnie 4 opony samochodowe.
Nie będą odbierane opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.
b) nie odbierze folii pozostałej po kiszonce i zużytej folii z tuneli ogrodniczych.
6. Odpady biodegradowalne (skoszona trawa, liście, chwasty, małe gałązki, odpady z kuchni) trzeba
segregować i można wystawić w brązowym worku w dniu odbioru lub kompostować.
7. Pojemniki i worki można zakupić w siedzibie Przedsiębiorstwa (ul. Warszawska 11 w Drzewicy)
lub worki u kierowcy śmieciarki.
Szanowni Państwo gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem z odpadami proszę
dzwonić pod numer (48) 375 62 30. Mamy rady na wszystkie odpady.
Prezes Zarządu PGKiM w Drzewicy Sp. z o. o.

