
0 szt.

O KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW 2016

22

•  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAĆ: Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

 Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu, zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.NIE WRZUCAĆ:

•   OPAKOWANIA ZE SZKŁA
WRZUCAĆ: Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

 Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczkiNIE WRZUCAĆ:
szklanej.

•   SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki),
opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po napojach).

 Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów,NIE WRZUCAĆ:
gum, tekstyliów.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 7.00 do 20.00

Gmina Kobyla Góra
 Ignaców, Lipnik - (Miętowa, Lawendowa, Letnia), Parzynów, Zmyślona Parzynowska
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•  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAĆ: Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

 Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu, zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.NIE WRZUCAĆ:

•   OPAKOWANIA ZE SZKŁA
WRZUCAĆ: Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

 Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczkiNIE WRZUCAĆ:
szklanej.

•   SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki),
opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po napojach).

 Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów,NIE WRZUCAĆ:
gum, tekstyliów.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 7.00 do 20.00

Gmina Kobyla Góra
Mostki
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•  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAĆ: Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

 Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu, zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.NIE WRZUCAĆ:

•   OPAKOWANIA ZE SZKŁA
WRZUCAĆ: Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

 Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczkiNIE WRZUCAĆ:
szklanej.

•   SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki),
opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po napojach).

 Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów,NIE WRZUCAĆ:
gum, tekstyliów.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 7.00 do 20.00

Gmina Kobyla Góra
Mąkoszyce

9 9
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•  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAĆ: Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

 Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu, zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.NIE WRZUCAĆ:

•   OPAKOWANIA ZE SZKŁA
WRZUCAĆ: Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

 Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczkiNIE WRZUCAĆ:
szklanej.

•   SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki),
opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po napojach).

 Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów,NIE WRZUCAĆ:
gum, tekstyliów.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

Gmina Kobyla Góra

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 7.00 do 20.00

(ulice):  1 Maja, 21 Stycznia, 3 Maja, Garncarska, Kościuszki, Ks. Markula, Ks. Rudy, Leśna, Konopnickiej,
Oś.Kobyłki, Miętowa, Orkana, Plac Wiosny Ludów, Pocztowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców Wlkp, 

Pułaskiego, Sikorskiego, Słoneczna, Świerczewskiego, Tetmajera, Thiela, Trzy Kamienie, Sójka

16 16
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•  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAĆ: Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

 Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu, zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.NIE WRZUCAĆ:

•   OPAKOWANIA ZE SZKŁA
WRZUCAĆ: Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

 Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczkiNIE WRZUCAĆ:
szklanej.

•   SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki),
opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po napojach).

 Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów,NIE WRZUCAĆ:
gum, tekstyliów.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 7.00 do 20.00

Gmina Kobyla Góra
Marcinki, Pustki, Wesoła
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•  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAĆ: Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

 Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu, zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.NIE WRZUCAĆ:

•   OPAKOWANIA ZE SZKŁA
WRZUCAĆ: Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

 Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczkiNIE WRZUCAĆ:
szklanej.

•   SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki),
opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po napojach).

 Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów,NIE WRZUCAĆ:
gum, tekstyliów.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 7.00 do 20.00

Gmina Kobyla Góra
Bierzów, Myślniew, Kuźnica Myślniewska, Zmyślona Ligocka



0 szt.

O KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW 2016

39

•  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAĆ: Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

 Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu, zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.NIE WRZUCAĆ:

•   OPAKOWANIA ZE SZKŁA
WRZUCAĆ: Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

 Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczkiNIE WRZUCAĆ:
szklanej.

•   SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki),
opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po napojach).

 Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów,NIE WRZUCAĆ:
gum, tekstyliów.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

Gmina Kobyla Góra

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 7.00 do 20.00

(ulice):  Ulice: Biwakowa, Boh. Warszawy, Cicha, Harcerska, Krótka, Obrońców Westerplatte, 
Namiotowa, Obozowa, Onufry, Plac Wiosny Ludów, Plac Wolności, Strumykowa, Widokowa,

Wierzbowa, Wojska Polskiego, Złocha, Zuchowska
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•  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAĆ: Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

 Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu, zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.NIE WRZUCAĆ:

•   OPAKOWANIA ZE SZKŁA
WRZUCAĆ: Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

 Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczkiNIE WRZUCAĆ:
szklanej.

•   SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki),
opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po napojach).

 Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów,NIE WRZUCAĆ:
gum, tekstyliów.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI

Gmina Kobyla Góra

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 7.00 do 20.00

Bałdowice, Ligota-(Borówkowa, Brzozowa, Grzybowa Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, 
Ligocka, Malinowa, Nad Zalewem, Poziomkowa, Sosnowa) Frużów, Pisarzowice, Rybin


