Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący okres realizacji
przedmiotu zamówienia na terenie Gminy Kozłów 2014
1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach – zabudowa
jednorodzinna i wielorodzinna

Papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, opakowania –
z częstotliwością raz w miesiącu

Odpady budowlano- rozbiórkowe powstałe w wyniku prac nie wymagających pozwoleń
odbierane od właścicieli nieruchomości w kontenerze dostarczonym przez wykonawcę na
indywidualne żądanie za dodatkową opłatą i umową z właścicielem posesji
ODBIÓR TYCH ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE PRZY ODBIORZE ODPADÓW
KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH OSOBNYM AUTEM
2) Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone
w pojemnikach:

Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu dla zabudowy
jednorodzinnej
( 11.I, 8.II, 8.III, 12.IV, 10.V, 14.VI )
!ZAWSZE! II SOBOTA MIESIĄCA: Kępie, Przysieka, Kamionka, Rogów
( 10.I, 14.II, 14.III, 11.IV, 9.V, 13.VI )
!ZAWSZE! II PIĄTEK MIESIĄCA: Kozłów, Marcinowice, Karczowice
( 25.I, 22.II, 22.III, 26.IV, 24.V, 28.VI )
!ZAWSZE! IV SOBOTA MIESIĄCA: Przybysławice, Bogdanów, Bryzdzyń, Wierzbica, Wolica
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