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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

DLA MIEJSCOWOŚCI ŚLIWNIKI NA ROK 2019 

ŚLIWNIKI 

 

Odpady komunalne niesegregowane 

(pojemniki na odpady zmieszane) 

odbierane będą 2 razy w miesiącu  

w następujących terminach: 

 

Odpady komunalne segregowane  

(w workach lub pojemnikach do segregacji) 

odbierane będą raz w miesiącu w 

następujących terminach: 
 

ul. Jabłonkowa; 

ul. Niemojowskich; 

ul. Nowa; 

ul. Wiatrakowa; 

9 i 23 stycznia /środa/ 

6 i 20 lutego /środa/ 

6 i 20 marca /środa/ 

3 i 17 kwietnia /środa/ 

8 i 22 maja /środa/ 

5 i 19 czerwca /środa/ 

3 i 17 lipca /środa/ 

7 i 21 sierpnia /środa/ 

4 i 18 września /środa/ 

9 i 23 października /środa/ 

6 i 20 listopada /środa/ 

4 i 18 grudnia /środa/ 

17 stycznia /czwartek/ 

18 lutego /poniedziałek/ 

13 marca /środa/ 

15 kwietnia /poniedziałek/ 

28 maja /wtorek/ 

25 czerwca /wtorek/ 

23 lipca /wtorek/ 

27 sierpnia /wtorek/ 

16 września /poniedziałek/ 

29 października /wtorek/ 

26 listopada /wtorek/ 

16 grudnia /poniedziałek/ 

ul. Krótka; 

ul. Leśna; 

ul. Parkowa; 

ul. Skalmierzycka; 

ul. Spacerowa; 

ul. Wiśniowa; 

10 i 24 stycznia /czwartek/ 

7 i 21 lutego /czwartek/ 

7 i 21 marca /czwartek/ 

4 i 18 kwietnia /czwartek/ 

9 i 23 maja /czwartek/ 

6 i 19 czerwca /czwartek i środa/  

4 i 18 lipca /czwartek/ 

8 i 22 sierpnia /czwartek/ 

5 i 19 września /czwartek/ 

10 i 24 października /czwartek/ 

7 i 21 listopada /czwartek/ 

5 i 19 grudnia /czwartek/ 

 

W dniu odbioru odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia  

pojemników i worków przed wejściem na teren nieruchomości, do godz. 7:00. 

W przypadku zmiany harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, nowe terminy zostaną podane do 

publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany): 

- 30.04.2019 r. (wtorek) oraz 18.10.2019 r. (piątek). 

Zainteresowane osoby proszone są do zgłaszania się u sołtysa wsi lub w urzędzie gminy (pokój 31) 

co najmniej dwa dni przed terminem zbiórki. 

 

 
 


