
Zakład Oczyszczania Miasta 

     „Tros-eko” Sp. z o.o. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 

 

Sołectwo Landek 

 

Rodzaj 

odpadów 

ROK styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Duża i mała śmieciarka 

Odpady mokre 2016 7,21 4,18 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 

Popiół 2016 7,21 4,18 3,17 7,21 - - - - - 6,20 3,17 1,15 

Odpady suche 2016 9 za 6.01 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 

 Zmieszane 2016 7,21 4,18 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 

 

Informuje, że w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady: 

 odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgnacji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojemniku z limitem (1 pojemnik 110l/miesiąc z danej 

posesji, 

 odpady mokre oraz popiół musi być zgromadzony tylko i wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do obsługi mechanicznej, 

 odpady z firm odbierane tylko po pisemnym potwierdzeniu odbioru wg ilości zadeklarowanej w Gminie, 

 pojemniki przed posesją mają być wystawiane od godziny 6.00 do 20.00, 

 prosimy kubły oznakować numerem posesji, 

 prosimy w plastikowych kubłach dostarczonych przez naszą firmę nie oddawać popiołu, ponieważ te kubły nie są przystosowane do odbioru takiego 

rodzaju odpadów. Są to kubły na odpady mokre i suche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Oczyszczania Miasta 

     „Tros-eko” Sp. z o.o. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 

 

Sołectwo Roztropice 

 

Rodzaj 

odpadów 

ROK styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Duża śmieciarka 

Odpady mokre 2016 5,19 2,16 1,15 5,19 7 za 3.05,17 7,21 5,19 2,16 6,20 4,18,31 za 01.11 15 6,20 

Popiół 2016 5,19 2,16 1,15 5,19 - - - - - 4,18,31 za 01.11 15 6,20 

Odpady suche 2016 26 23 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27 

Zmieszane 2016 5,19 2,16 1,15 5,19 7 za 3.05,17 7,21 5,19 2,16 6,20 4,18,31 za 01.11 15 6,20 

Mała śmieciarka 

Numery posesji: 2A,2,3,27,34,49,61,62,80,83,118,121,123,133,149 

Odpady mokre 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16 

Popiół 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 - - - - - 7,21 4,18 2,16 

Odpady suche 2016 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

Zmieszane 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16 

 

Informuje, że w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady: 

 odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgnacji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojemniku z limitem (1 pojemnik 110l/miesiąc z danej 

posesji, 

 odpady mokre oraz popiół musi być zgromadzony tylko i wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do obsługi mechanicznej, 

 odpady z firm odbierane tylko po pisemnym potwierdzeniu odbioru wg ilości zadeklarowanej w Gminie 

 pojemniki przed posesją mają być wystawiane od godziny 6.00 do 20.00, 

 prosimy kubły oznakować numerem posesji. 

 prosimy w plastikowych kubłach dostarczonych przez naszą firmę nie oddawać popiołu, ponieważ te kubły nie są przystosowane do odbioru takiego 

rodzaju odpadów. Są to kubły na odpady mokre i suche. 
UWAGA ! 

31.10.2016r. jest dniem zamiennym za 01.11.2016 r. 

 

 

 

 



Zakład Oczyszczania Miasta 

     „Tros-eko” Sp. z o.o. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 

 

Sołectwo Iłownica 

 

Rodzaj 

odpadów 

ROK styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Duża i mała śmieciarka 

Odpady mokre 2016 7,21 4,18 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 

Popiół 2016 7,21 4,18 3,17 7,21 - - - - - 6,20 3,17 1,15 

Odpady suche 2016 9 za 06.11 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 

 Zmieszane 2016 7,21 4,18 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 

 

Informuje, że w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady: 

 odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgnacji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojemniku z limitem (1 pojemnik 110l/miesiąc z danej 

posesji, 

 odpady mokre oraz popiół musi być zgromadzony tylko i wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do obsługi mechanicznej, 

 odpady z firm odbierane tylko po pisemnym potwierdzeniu odbioru wg ilości zadeklarowanej w Gminie 

 pojemniki przed posesją mają być wystawiane od godziny 6.00 do 20.00, 

 prosimy kubły oznakować numerem posesji. 

 prosimy w plastikowych kubłach dostarczonych przez naszą firmę nie oddawać popiołu, ponieważ te kubły nie są przystosowane do odbioru takiego 

rodzaju odpadów. Są to kubły na odpady mokre i suche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Oczyszczania Miasta 

     „Tros-eko” Sp. z o.o. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 

 

Sołectwo Wieszczęta 

 

Rodzaj 

odpadów 

ROK styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Duża śmieciarka 

Odpady mokre 2016 5,19 2,16 1,15 5,19 7 za 03.05. ,17 7,21 5,19 2,16 6,20 4,18,31 za 01.11 15 6,20 

Popiół 2016 5,19 2,16 1,15 5,19 - - - - - 4,18,31 za 01.11 15 6,20 

Odpady suche 2016 26 23 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27 

Zmieszane 2016 5,19 2,16 1,15 5,19 7,17 7,21 5,19 2,16 6,20 4,18,31 za 01.11 15 6,20 

Mała śmieciarka 

Numery posesji: 14,22,43,47,62,70,71,76,82,118,126,127,139,140 

Odpady mokre 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16 

Popiół 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 - - - - - 7,21 4,18 2,16 

Odpady suche 2016 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

Zmieszane 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16 

 

Informuje, że w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady: 

 odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgnacji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojemniku z limitem (1 pojemnik 110l/miesiąc z danej 

posesji, 

 odpady mokre oraz popiół musi być zgromadzony tylko i wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do obsługi mechanicznej, 

 odpady z firm odbierane tylko po pisemnym potwierdzeniu odbioru wg ilości zadeklarowanej w Gminie 

 pojemniki przed posesją mają być wystawiane od godziny 6.00 do 20.00, 

 prosimy kubły oznakować numerem posesji. 

 prosimy w plastikowych kubłach dostarczonych przez naszą firmę nie oddawać popiołu, ponieważ te kubły nie są przystosowane do odbioru takiego 

rodzaju odpadów. Są to kubły na odpady mokre i suche. 
UWAGA ! 

31.10.2016r. jest dniem zamiennym za 01.11.2016 r. 
 

 

 

 

 



Zakład Oczyszczania Miasta 

     „Tros-eko” Sp. z o.o. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
 

Sołectwo Rudzica cz 1 

 

ulice: Strumieńska, Słoneczna, Krótka, Mała Rudzica, Młyńska, Graniczna, Rolnicza, Polna, Dawna, Międzyrzecka, Zielona, Bronowska, 

Zakole, Zalesie, Zdrojowa, Cegielniana, Spacerowa, Myśliwska, Leśna 
 

Rodzaj 

odpadów 

ROK styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Duża i mała śmieciarka 

Odpady mokre 2016 13,27 10,24 9,23 13,27 11,25 8,22 13,27 10,24 14,28 12,26 9,23 14,28 

Popiół 2016 13,27 10,24 9,23 13,27 - - - - - 12,26 9,23 14,28 

Odpady suche 2016 15 12 11 8 13 10 8 12 9 14  19 za 11.11 9 

 Zmieszane 2016 13,27 10,24 9,23 13,27 11,25 8,22 13,27 10,24 14,28 12,26 9,23 14,28 

 

Informuje, że w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady: 

 odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgnacji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojemniku z limitem (1 pojemnik 110l/miesiąc z danej 

posesji, 

 odpady mokre oraz popiół musi być zgromadzony tylko i wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do obsługi mechanicznej, 

 odpady z firm odbierane tylko po pisemnym potwierdzeniu odbioru wg ilości zadeklarowanej w Gminie 

 pojemniki przed posesją mają być wystawiane od godziny 6.00 do 20.00, 

 prosimy kubły oznakować numerem posesji. 

 prosimy w plastikowych kubłach dostarczonych przez naszą firmę nie oddawać popiołu, ponieważ te kubły nie są przystosowane do odbioru takiego 

rodzaju odpadów. Są to kubły na odpady mokre i suche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Oczyszczania Miasta 

     „Tros-eko” Sp. z o.o. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
 

Sołectwo Rudzica cz. 2 

 

ulice: Wiklinowa, Wieszczęcka, Lipowa, Dębowa, Widok, Sportowa, Brzozowa, Świerkowa, Widokowa, Południowa, Słonecznikowa, 

Szkolna, Przelotowa, Roztropicka, Malinowa, Dzioły, Radosna, Gołębiowa, Osiedlowa, Rzemieślników, Saneczkowa, Spokojna, Klubowa, 

Wierzbowa, Kościelna, Św. Franciszka, Św. Jana, Św. Jana Chrzciciela, Spółdzielcza, Równoległa, Grabówka, Statki, Przełajowa, Kępa, 

Cyprysowa, Gajowa, Stawowa 

 

Rodzaj 

odpadów 

ROK styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Duża i mała śmieciarka 

Odpady mokre 2016 14,28 11,25 10,24 14,28 12,30 za 26.05 9,23 14,28 11,25 8,22 13,27 10,24 8,22 

Popiół 2016 14,28 11,25 10,24 14,28 - - - - - 13,27 10,24 8,22 

Odpady suche 2016 29 26 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 

 Zmieszane 2016 14,28 11,25 10,24 14,28 12,30za 26.05 9,23 14,28 11,25 8,22 13,27 10,24 8,22 

 

Informuje, że w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady: 

 odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgnacji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojemniku z limitem (1 pojemnik 110l/miesiąc z danej 

posesji, 

 odpady mokre oraz popiół musi być zgromadzony tylko i wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do obsługi mechanicznej, 

 odpady z firm odbierane tylko po pisemnym potwierdzeniu odbioru wg ilości zadeklarowanej w Gminie 

 pojemniki przed posesją mają być wystawiane od godziny 6.00 do 20.00, 

 prosimy kubły oznakować numerem posesji. 

 prosimy w plastikowych kubłach dostarczonych przez naszą firmę nie oddawać popiołu, ponieważ te kubły nie są przystosowane do odbioru takiego 

rodzaju odpadów. Są to kubły na odpady mokre i suche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Oczyszczania Miasta 

     „Tros-eko” Sp. z o.o. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW   

 

Sołectwo Łazy 

 

Rodzaj 

odpadów 

ROK styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Duża i mała śmieciarka 

Odpady mokre 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16 

Popiół 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 - - - - - 7,21 4,18 2,16 

Odpady suche 2016 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

Zmieszane 2016 8,22 5,19 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16 

 

Informuje, że w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą odpady: 

 odpady zielone /np. trawa, odpady z pielęgnacji żywopłotów, liście/ tylko i wyłącznie w osobnym pojemniku z limitem (1 pojemnik 110l/miesiąc z danej 

posesji, 

 odpady mokre oraz popiół musi być zgromadzony tylko i wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do obsługi mechanicznej, 

 odpady z firm odbierane tylko po pisemnym potwierdzeniu odbioru wg ilości zadeklarowanej w Gminie 

 pojemniki przed posesją mają być wystawiane od godziny 6.00 do 20.00, 

 prosimy kubły oznakować numerem posesji. 

 prosimy w plastikowych kubłach dostarczonych przez naszą firmę nie oddawać popiołu, ponieważ te kubły nie są przystosowane do odbioru takiego 

rodzaju odpadów. Są to kubły na odpady mokre i suche. 


