
          Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2017r. – PILCHOWICE 

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

Komunalne  10 8 8 12,25 17,29 12,27 14,27 16,28 12,27 12,27 21 11 

Selektywne (papier; 
opak. wielomateriałowe 
metal, tworzywa) 

3 2 2 4 5 2 4 2 1 3 3 4 

Selektywne (szkło) 9 2 2,30 -- 5 2 7 2 1 6 3 4 

Biodegradowalne 10,23 8,20 8,23 6,19 11,23 7,20 10,21 8,22 7,21 9,24 9,21 11,21 

biodegradowalne 
(zabudowa wielorodzinna 

powyżej 10 lokali) 

3,10, 
16,23, 

30 

8,14, 
20,27 

8,14, 
23,29 

6,12, 
19,25 

5,11, 
17,23 

2,7, 
13,20 

27 

7,12, 
21,25 

1,8, 
16,22 

28 

7,12, 
21,25 

 

6,9, 
18,24 

31 

9,15, 
21,28 

8,11, 
21,27 

Żużel  16,27 14,24 14,29 14 -- 23 -- -- 18 18 15,28 15 

żużel (zabudowa 

wielorodzinna pow. 10 lokali)  
16,27 14,24 14,29 14 29 23 27 28 18 18 15,28 15 

wielkogabaryty, opony z 
sam. osobowych i 
jednośladów 

  
7-P1* 

9-P2*      
 

 
 

10-P1* 

14-P2*  

zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny - kompletny 

 9      21     

odpady poremontowe         
7-P1* 

8-P2*    

Cmentarz 12 8 10 12 17 12 18 16 12 12,27 9,28 11 
*P1 - ulice: Gliwicka, Bierawka, Kwiatowa, Makowa, Rynek, Damrota, Spółdzielcza, Trześniówka, Wspólna, Powstańców, 
Strażaków, Stanicka, Wielopole, Leśna, Dębowa, Topolowa 
*P2 – ulice: Dolna Wieś, Sadowa, Promienna, Spokojna, Tęczowa, Słoneczna, Dworcowa, Świerczewskiego, Majowa, 
Piaskowa, Górnicza, Barbórki, Podgórna, Leboszowska 
 

Biuro Obsługi Klienta  
znajduje się w siedzibie PPHU „KOMART” sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 7, czynny jest codziennie w dni robocze:  
pon., wt., czw., pt. w godz. 800- 14:3000 oraz śr. w godz. 900- 170. Biuro Obsługi Klienta zapewnia właścicielom 
nieruchomości możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się w worki do selektywnego zbierania odpadów. Kontakt pod 
32 235 11 83 w.1,2.   
 
UWAGA ZMIANY !!! 
Uprzejmie informujemy, że dostarczone przez naszą firmę pojemniki koloru brązowego są przeznaczone tylko                     
i wyłącznie na odpady biodegradowalne i nie można ich wykorzystać w innym celu.  W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości pojemnik zostanie odebrany. 
 
Jednocześnie informujemy, że odpady z palenisk domowych - popiół, żużel należy gromadzić w 
znormalizowanych pojemnikach (plastikowe lub metalowe) przystosowanych do opróżniania przez śmieciarkę.  
Pojemniki zamarznięte oraz przeciążone nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia oraz ze 
względów bezpieczeństwa. Prosimy  nie zalewać wodą popiołu. 

 
Odpady biodegradowalne gromadzone w workach będą odbierane tylko i wyłącznie do 10 szt.  
 

Odpady poremontowe – odbiór jednorazowy do 1 m3. Gruz należy gromadzić workach do 30kg.  
 

Nadwyżkę należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOKa – odpady zostaną przyjęte nieodpłatnie. Dotyczy tylko i wyłącznie 

posesji zamieszkałych. Waga wszelkich odpadów gromadzonych w workach nie może przekroczyć 30 kg. 
 

Odpady należy wystawiać do godz. 6:30 w dniu wywozu przed posesję, w miejscu widocznym (pracownicy firmy nie będą wchodzić 

na Państwa posesje).Odpady nie wystawione przed posesję w wyznaczonym terminie będą odebrane w kolejnym terminie wynikającym 
z harmonogramu, pojazdy nie będą zawracane z trasy. 
 

Prosimy o zgniatanie odpadów opakowaniowych przed umieszczeniem ich w workach. Należy wystawiać wyłącznie te odpady, 

które są do odbioru w danym dniu zgodnie z harmonogramem w pojemnikach lub workach w kolorach i o objętości zgodnym z 
regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. 
 

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w 
standardowych pojemnikach na śmieci. Są to: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych 
rozmiarów, meble ogrodowe itp. 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety zewnętrzne, części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady poremontowe, 

worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. 
Przy odpadach wielkogabarytowych można wystawić opony tylko z samochodów osobowych oraz jednośladów. 
Odpady problematyczne można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zorganizowanego dla Państwa na terenie PPHU 
„KOMART” ul. Szybowa 44  zgodnie zobowiązującym regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej www.komart.pl. Dodatkowych informacji 
można uzyskać pod nr tel.32/2351191 lub 32/2351183  w. 1, 2. 

http://ekolia.pl/odpady-komunalne-definicja/
http://www.komart.pl/

