
Harmonogram wywozu odpadów 
zmieszanych i selektywnie zbieranych

W celu usprawnienia wywozu odpadów prosimy wystawiać pojemniki zgodnie z terminem odbioru do godz. 6.00 rano

gmina Zawonia | 2015 r.

Usługi Komunalne WodNik Sp. z o.o.
ul. Piwniczna 12, 55-100 Trzebnica
tel. 71 31 21 571

gminazawonia.wpo@alba.com.pl

Lp. MIEJSCOWOŚĆ

zMIESzanE Odpady WIELOMatErIałOWE (SuChE)
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1 CzESzÓW

6 3 7 5 2 7 7 4 8 6 3 8

2  złOtÓWEK
3 StanIĘCICE
4 trzĘSOWICE
5 złOtÓW
6 trzEMSzE
7 SuCha WIELKa

13 10 14 12 9 14 14 11 15 13 10 15

8 SuCha Mała
9 SĘdzICE
10 CzaChOWO
11 GłuhÓW dOLny
12 SKOtnIKI
13 radłÓW
14 pStrzEJOWICE
15 KałOWICE
16 BudCzyCE
17 GrOChOWa

20 17 21 19 16 21 21 18 22 20 17 22

18 nIEdary
19 LudGIErzOWICE
20 CIELĘtnIKI
21 pOMIanOWICE
22 rzĘdzISzOWICE
23 MIłOnOWICE
24 praWOCICE
25 KOpIEC
26 pĘCISzÓW
27 tarnOWIEC

27 24 28 26 23 28 21 18 22 20 17 22
28 zaWOnIa

zaBudOWa WIELOrOdzInna
29 rzĘdzISzOWICE opróżniane na zgłoszenie opróżniane na zgłoszenie
30 SĘdzICE opróżniane na zgłoszenie opróżniane na zgłoszenie



ZmiesZane odpady komunalne
•	 odpady	kuchenne	(resztki	jedzenia,	fusy	po	kawie	i	herbacie,	

obierki	warzyw	i	owoców,	skorupki	jajek)
•	 środki	higieniczne	(pampersy,	chusteczki)

gminazawonia.wpo@alba.com.pl

Sprawdź jaką kartkę

otrzymasz
za swoją
segregację?

W tym pojemniku na odpady zmieszane 

znaleźliśmy SUROWCE.

Papier, szkło i plastik to nie są śmieci!

Popraw swoją segregację!

tel. 71 33 75 100

W tym pojemniku na odpady zmieszane  
nie znaleźliśmy surowców. Gratulacje!

Twoja segregacja jest prawidłowa

tel. 71 33 75 100

odpady wielomateriałowe (suCHe)
•	 papier
•	 tektura
•	 pudełka	i	butelki	plastikowe
•	 reklamówki
•	 folie
•	 puszki	aluminiowe		

i	z	metali	żelaznych

•	 pojemniki	po	produktach	
mlecznych

•	 kartony	po	napojach
•	 gazety
•	 tekstylia
•	 opakowania	drewniane.

•	 kolorowe	i	bezbarwne	butelki	szklane,	słoiki	po	napojach	
i	żywności,	kolorowe	i	bezbarwne	opakowania	szklane	po	
kosmetykach

sZkło

wystarczy, że opakowania dokładnie opróżnisz. nie myj – woda to surowiec naturalny!

pamiętaj! papier, sZkło i plastik to nie sĄ ŚmieCi

Zasady segregacji na terenie Gminy Zawonia 
(Przypominamy, że pojemniki IGLO na plastik zostały zabrane z terenu całej gminy,  
prosimy o wyposażanie swoich posesji w pojemniki na odpady wielomateriałowe)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skotnikach 
czynny od wtorku do piątku w godzina 8.00–18.00 oraz w soboty 8.00–16.00 

przyjmuje bezpłatnie wyłacznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych 
na terenie Gminy Zawonia, tj:
• odpady wielkogabarytowe,
• budowlane i rozbiórkowe

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• zużyte opony

• przeterminowane chemikalia
• zużyte baterie i akumulatory

• zużyte świetlówki
• szkło, tworzywa sztuczne oraz makulaturę


