
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW I-III 2023 
 
 

ZAWADZKIE (II rejon) 
 
 

Ulice:  1 Maja, Czarna, Dębowa, Dworcowa, Harcerska, Kani, Kolejowa, Kościelna, 
Krótka, Lawendowa, Leśna, Ligonia, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Nowe Osiedle, 
Ogrodowa, Sienkiewicza, Strzelecka, Szaflika, Szymanowskiego, Świerklańska, Zacisze, 
Zielona. 
 

 
 

Pojemniki lub worki należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 rano. 
 

 
 
 

 

DNI WYWOZU 

Zmieszane Popiół 
Papier 

i tektura, 
(niebieski) 

Opakowania 
wielomateriałowe, 

metale i puszki 
(żółty) 

Szkło 
 

(zielony) 

BIO 
 

(brązowy) 

I 11, 25 13, 27 11 12 19 9 

II 8, 22 10, 24 8 9 - 6 

III 8, 22 10, 24 8 9 16 6 
 

 
1. Przeterminowane leki  - umieszcza się w pojemniku opisanym: 

„PRZETERMINOWANE LEKI”. Zabrania się wrzucania leków wraz z ich 
opakowaniami (kartonikami) i ulotkami. 

2. Zużyte igły i strzykawki (z domowej iniekcji) – umieszcza się w pojemniku opisanym 
jako „IGŁY i STRZYKAWKI”.  

3. UWAGA! Pojemnik na leki oraz pojemnik na igły i strzykawki ustawione są obok 
siebie – przed wrzuceniem odpadów należy sprawdzić opis na pojemniku i wybrać 
prawidłowy. 

4. Odpady wielkogabarytowe – nie przewiduje się ich wywozu w I kwartale 2023 roku. 
W kolejnym harmonogramie (obowiązującym od kwietnia 2023) zostaną Państwo 
poinformowani o sposobie i terminie ich zbiórki. 

5. Worki na segregację należy wypełniać w maksymalnej objętości tylko odpadami 
zgniecionymi. 
a. Zabrania się pobierania worków do jakichkolwiek innych celów niż gromadzenie 

odpadów. 
b. Nie ma możliwości pobierania worków „na zapas”, ilość powinna odpowiadać 

potrzebom nieruchomości na jeden cykl wywozu wskazany harmonogramem.  
c. Ilość pobieranych worków rzutuje bezpośrednio na końcową cenę usługi. 

Zadbajmy wspólnie o ograniczenie ilości zużywanych worków. 
6. Do momentu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Kielczy prosimy nie dostarczać chemikaliów oraz pojemników 
np. po farbach, środkach chemii budowlanej do Spółki ZAW-KOM. 

 
 
 
 

 

Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa: 
 

Lekarstwa: Zawadzkie: Siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 61 (rejon 
Siedziby SM „Hutnik”), ul. Waryńskiego 6 (Przychodnia lekarska Eskulap). Żędowice: 
parking przy zbiegu ulic Ks. Wajdy i Strzeleckiej. Kielcza: ul. Księdza Wajdy 21 („Medikor”). 
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