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Załącznik  C   

do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  .............r. – KUŹNIA NIEBOROWSKA 
 

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 630w dniu wywozu. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godz. 6

30
 w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru –  

samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. 
 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Komunalne             
Selektywne             
Biodegradowalne             
Biodegradowalne dla 
zabudowy wielorodzinnej 

powyżej 10 lokali 
mieszkaniowych 

            

Żużel             
Meble i i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte 
opony (pochodzące z 

samochodów osobowych i 
jednośladów) 

            

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

            

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne 
            

 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  

pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………
 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  

Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  
Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  .............r. – LEBOSZOWICE 
 

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 630w dniu wywozu. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godz. 6

30
 w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru –  

samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. 

 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Komunalne             
Selektywne             
Biodegradowalne             
Biodegradowalne dla 
zabudowy wielorodzinnej 

powyżej 10 lokali 
mieszkaniowych 

            

Żużel             
Meble i i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte 
opony (pochodzące z 

samochodów osobowych i 
jednośladów) 

            

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

            

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne 

            

 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  

pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………
 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  

Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  
Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  .................r. – NIEBOROWICE 
 

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 630w dniu wywozu. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godz. 6

30
 w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru –  

samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. 

 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Komunalne             
Selektywne             
Biodegradowalne             
Biodegradowalne dla 
zabudowy wielorodzinnej 

powyżej 10 lokali 
mieszkaniowych 

            

Żużel             
Meble i i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte 
opony (pochodzące z 
samochodów osobowych i 

jednośladów) 

            

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

            

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne 

            

 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  

pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………
 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  

Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  
Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  .................r. – PILCHOWICE 
 

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 630w dniu wywozu. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godz. 6

30
 w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru –  

samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. 

 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Komunalne             
Selektywne             
Biodegradowalne             
Biodegradowalne dla 
zabudowy wielorodzinnej 

powyżej 10 lokali 
mieszkaniowych 

            

Żużel             
Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte 
opony (pochodzące z 
samochodów osobowych i 

jednośladów) 

            

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

            

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne 

            

 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  

pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………
 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  

Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  
Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   

  



Strona 5 z 11 

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  ...............r. – STANICA 
 

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 630w dniu wywozu. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godz. 6

30
 w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru –  

samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. 

 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Komunalne             
Selektywne             
Biodegradowalne             
Biodegradowalne dla 
zabudowy wielorodzinnej 

powyżej 10 lokali 
mieszkaniowych 

            

Żużel             
Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte 
opony (pochodzące z 
samochodów osobowych i 

jednośladów) 

            

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

            

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne 

            

 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  

pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………
 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  

Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  
Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  .............r. – WILCZA 
 

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 630w dniu wywozu. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godz. 6

30
 w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru –  

samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. 

 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Komunalne             
Selektywne             
Biodegradowalne             
Biodegradowalne dla 
zabudowy wielorodzinnej 

powyżej 10 lokali 
mieszkaniowych 

            

Żużel             
Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte 
opony (pochodzące z 
samochodów osobowych i 

jednośladów) 

            

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

            

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne 

            

 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  

pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………
 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  

Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  
Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  .............r. – ŻERNICA 
 

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 630w dniu wywozu. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godz. 6

30
 w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru –  

samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. 

 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Komunalne             
Selektywne             
Biodegradowalne             
Biodegradowalne dla 
zabudowy 

wielorodzinnej powyżej 
10 lokali 
mieszkaniowych 

            

Żużel             
Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, 
zużyte opony 

(pochodzące z 
samochodów 

osobowych i 
jednośladów) 

            

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny 
            

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

stanowiące odpady 
komunalne 

            

 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  
pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………

 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  
Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  

Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  ................r. –    Z CMENTARZY  
 
 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Komunalne             
Selektywne             
Biodegradowalne             
Odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

            

 
 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  

pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………
 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  

Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  
Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  ...............r. –    ODBIÓR PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW Z APTEK  
 
 

MIESIĄC I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

przeterminowane 
lekarstwa zgromadzone 

przez mieszkańców  
    

 
 
Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  
pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………

 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  

Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  
Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  ...............r. –    ODBIÓR ZUŻYTYCH BATERII Z WYZNACZONYCH OBIEKTÓW  
 
 

MIESIĄC I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

zużyte baterie  
zgromadzone przez 

mieszkańców  
    

 
 

Punkt Obsługi Klienta  
znajduje się w ………………………………………………,czynny jest codziennie w dni robocze:  
pon. w godz. ………………, wt. w godz. ………………, śr. w godz. ………………

 
 ,  czw. w godz. ………………

, 
  pt. w godz. ………………….. 

Punkt Obsługi Klienta zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów.  
Kontakt pod numerem telefonu ……………………………….  

Dodatkowych informacji można uzyskać również w ………………………………………   
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  .....................r. –    Z PUBLICZNYCH MIEJSC SELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADÓW  
 
 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Kuźnia Nieborowska             
Leboszowice             
Nieborowice             
Pilchowice             
Stanica             

Wilcza             
Żernica             

 

 


