ZBIÓRKA OBJAZDOWA GMINA ŻÓRAWINA
WIOSNA 2017 r.
Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych,
zużytych
zużytych
opon,
odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych.




zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony - należy wystawić przed posesję
dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy
krawędzi jezdni,
NA ODPADY BUDOWLANE
BUDOWLAN I ROZBIÓRKOWE, ZOSTANĄ USTAWIONE
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
MIE
KONTENERY
RY ZBIORCZE.
ZBIORCZE

Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym
dniu nie będą odebrane.
W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy
mieszkańc zasobów Sp-ni
ni Mieszkaniowych,
Wspólnot Mieszkaniowych odpady składają przy osłonach śmietnikowych.
H
HARMONOGRAM
WYWOZU:
Termin

Miejscowości

19.04.2017

Karwiany, Komorowice, Rzeplin, Suchy Dwór

20.04.2017

Galowice, Mędłów, Szukalice, Wilczków, Żerniki Wielkie

21.04.2017

Żórawina

24.04.2017

Mnichowice, Okrzeszyce, Turów, Wojkowice, Zagródki

25.04.2017

Krajków, Milejowice, Pasterzyce, Polakowice, Wilkowice

26.04.2017

Bogunów, Brzeście, Jaksonów, Marcinkowice, Przecławice

27.04.2017

Nowojowice, Nowy Śleszów, Racławice Małe, Stary Śleszów

28.04.2017

Bratowice, Jarosławice, Rynakowice, Węgry

W ramach zbiórki objazdowej nie będą odbierane przeterminowane leki,
chemikalia baterie i akumulatory.
chemikalia,

LOKALIZACJA KONTENERÓW NA ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
(z wyjątkiem odpadów zawierających AZBEST !!!)
Kontenery będą dostępne od 8:00 do 20:00 w następujących terminach
i lokalizacjach:
19.04.2017 r.
•
•
•
•

Karwiany - obok sklepu/zbiornika p. poż., ul. Majowa,
Komorowice - przy przystanku, ul. Wrocławska,
Rzeplin - parking naprzeciwko bloku w „paski”, ul. Bzowa,
Suchy Dwór - skrzyżowanie ulic: Irysowej, Agrestowej, Dębowej, Wrocławskiej
(narożnik ul. Irysowej i Dębowej).

20.04.2017 r.
•
•
•
•
•

Galowice - przy transformatorze, ul. Dębowa,
Mędłów - róg Akacjowej i Długopolskiej,
Szukalice - poszerzenie drogi, w pobliżu posesji nr 5,
Wilczków - przy świetlicy wiejskiej, ul. Kopernika,
Żerniki Wielkie - przy ogrodzeniu świetlicy wiejskiej.

21.04.2017 r.
•

Żórawina - plac targowy, al. Niepodległości.

24.04.2017 r.
•
•
•
•
•

Mnichowice - przed placem zabaw w pasie zieleni,
Okrzeszyce - skrzyżowanie dróg wylotowych na Mnichowice i Zagródki,
Turów - parking za kościołem,
Wojkowice - parking przy sklepie, ul. Wrocławska,
Zagródki - przy transformatorze (na drodze przejazdowej).

25.04.2017 r.
•
•
•
•
•

Krajków – przy transformatorze w centrum wsi,
Milejowice - w pasie zieleni naprzeciwko posesji nr 12,
Pasterzyce - centrum wsi,
Polakowice - obok zbiornika wodnego (przy budynku remizy),
Wilkowice - centrum wsi.

26.04.2017 r.
•
•
•
•
•

Bogunów - obok starego sklepu, ul. M. Konopnickiej,
Brzeście - obok przystanku autobusowego,
Jaksonów - obok placu zabaw, ul. Wrocławska,
Marcinkowice - centrum wsi,
Przecławice - pomiędzy stawem, a przystankiem PKS, ul. Strzelińska.

27.04.2017 r.
•
•
•
•

Nowojowice - zatoczka przy sklepie, ul. Główna,
Nowy Śleszów - w pasie drogowym, obok kapliczki,
Racławice Małe - przy transformatorze,
Stary Śleszów - przy sklepie geesowskim (za stawem).

28.04.2017 r.
•
•
•
•

Bratowice – obok świetlicy wiejskiej,
Jarosławice - plac obok przystanku,
Rynakowice - przy zjeździe na drogę gminną,
Węgry - plac obok kościoła, ul. Kościuszki.

