
 

Odbiór odpadów z nieruchomości prowadzi PPHU „KOMART” sp. z o.o. Knurów, 
ul. Szpitalna 7, wszelkie informacje dla klientów udzielane będą pod  

nr tel. 32 2351183 wew. 131, 160. 
 

 Punkt Obsługi Klienta z dniem 01-12-2013r. został przeniesiony do Knurowa, informacje w tym 
zakresie pod nr tel. 32 2351183 w. 131,160 

 worki do segregacji odpadów można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta lub u kierowcy w dniu 
odbioru odpadów 

 odpady należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6:30 rano 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 

 pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych powinny być sprawne technicznie oraz zgodne z 
Polską Normą dostosowane do obsługi przez wyspecjalizowane samochody tzw. Śmieciarki 

 pojemniki zamarznięte nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia 
(prosimy zimą nie zalewać wodą popiołu) 

 prosimy o zgniatanie odpadów opakowaniowych przed umieszczeniem ich w workach oraz                           
o wystawianie worków po ich zapełnieniu co najmniej do 3/4 objętości 

 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, 

 dla nieruchomości niezamieszkałych (placówki handlowe, oświatowe, zdrowotne, działalności 
gospodarcze itp.) pierwszy termin odbioru zgodnie z powyższym harmonogramem, kolejny na 
zgłoszenie telefoniczne 

 z terenu nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierane będą w ilości zadeklarowanych 
pojemników 

 

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

ZMIESZANE (pojemnik) 14 12 12 10 13 11 10 12 10 10 12 10

SEGREGOWANE:              
papier ( niebieski worek),

tworzywa sztuczne i metale      ( żółty 

worek), szkło i opakowania

wielomateriałowe  (zielony worek)

14 12 12 10 13 11 10 12 10 10 12 10

Odpady biodegradowalne
( brązowy worek)

14 12 12 10
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12 10

Gruz (specjalne worki do 50 kg.) 02 03

Zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny
19 20

Wielkogabaryty 24 01

W Y K A Z   U L I C:  Brzozy,   Graniczna,   Klimka,   Kościelna,   Spadkowa,   Konwaliowa,                                                             

Ogrodowa,   Powstańców,   Zielona,   Polna,    Boczna,   Wolności

RODZAJ   ODPADU
 ODBIÓR ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

Harmonogram  odbioru  odpadów z sołectwa Książenice w 2014 roku


