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HARMONOGRAM odbioru odpadów na rok 2021r. 
MIEJSCOWOŚĆ: Tarchały  Wielkie 

 

STYCZEŃ  LUTY  MARZEC 

odpady zmieszane 
4, 18 

 odpady zmieszane 
1, 15 

 odpady zmieszane 1, 15, 

29 

odpady selektywne  - worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
7 

 odpady selektywne –worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
4 

 odpady selektywne – worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
4 

odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
27 

 odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
24 

 odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
31 

odpady biodegradowalne 14  odpady biodegradowalne 11  odpady biodegradowalne 11 

 

KWIECIEŃ  MAJ  CZERWIEC 

odpady zmieszane 12, 26  odpady zmieszane 10, 24  odpady zmieszane 7, 21 

odpady selektywne  - worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
1 

 odpady selektywne –worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
6 

 odpady selektywne – worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
4 

odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
28 

 odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
26 

 odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
30 

odpady biodegradowalne 8, 22  odpady biodegradowalne 6, 20  odpady biodegradowalne 1, 17 

 

LIPIEC  SIERPIEŃ  WRZESIEŃ 

odpady zmieszane 5, 26  odpady zmieszane 2, 16, 30  odpady zmieszane 13, 27 

odpady selektywne  - worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
1 

 odpady selektywne –worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
5 

 odpady selektywne – worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
2 

odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
28 

 odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
25 

 odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
29 

odpady biodegradowalne 
1, 15, 29 

 odpady biodegradowalne 
12, 26 

 odpady biodegradowalne 9, 16, 

30 

 

PAŹDZIERNIK  LISTOPAD  GRUDZIEŃ 

odpady zmieszane 11, 25  odpady zmieszane 8, 22  odpady zmieszane 6, 20 

odpady selektywne  - worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
7 

 odpady selektywne – worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
4 

 odpady selektywne – worki 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier 
2 

odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
27 

 odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
24 

 odpady selektywne –worki 

szkło kolorowe/bezbarwne 
29 

odpady biodegradowalne 14, 28  odpady biodegradowalne 12, 25  odpady biodegradowalne 9 

Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:30 rano 

- Worki z odpadami segregowanymi metale  i tworzywa sztuczne, papier, szkło bezbarwne/kolorowe powinny być  

pełne i zawiązane. 

- Odpady komunalne zmieszane odbierane są z pojemników, odpady segregowane odbierane są z worków. 


