Gazetka śmieciowa
Gminy Supraśl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Supraśl!
W roku 2020 na terenie Gminy Supraśl wprowadzamy wiele zmian w systemie gospodarki odpadami.
O wszystkich będziemy informować Państwa na bieżąco. W gazetce znajdą Państwo przypomnienie podstawowych
zasad segregacji, obowiązujących opłat za gospodarowanie odpadami, a także harmonogramy odbioru na rok 2020.
Jednocześnie życzę Państwu spokojnych, pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku.
Z wyrazami szacunku
Radosław Dobrowolski
Burmistrz Supraśla
Supraśl, dn. 6 grudnia 2019 r.

Urząd Miejski w Supraślu
Referat Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski w Supraślu
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
Sekretariat – tel. 85 7132 700, fax 85 7132 720
e-mail: um@suprasl.pl; strona internetowa: www.suprasl.pl
Referat Gospodarki Odpadami:
tel. 85 7132 705, e-mail: rgo@suprasl.pl
Filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach
ul. Szosa Baranowicka 58/4, 15-521 Zaścianki
tel. 85 7333 840, e-mail: filiaum@suprasl.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 17, 16-030
Supraśl
tel. 85 7183 533, e-mail: mgops@merinosoft.com.pl
Komunalny Zakład Budżetowy, ul. Zielona 5, 16-030 Supraśl
tel. 85 7183 553, tel. alarmowy: 601 250 862

I.

OPŁATY

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XII/169/2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 października
2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Supraśl oraz ustalenia stawki takiej opłaty obowiązują opłaty w wysokości:

1.

20 zł

- za 1 mieszkańca za 1 miesiąc przy
zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny

60 zł

- za 1 mieszkańca za 1 miesiąc gdy
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania
odpadów
w
sposób
selektywny

Aby obliczyć należną opłatę wystarczy pomnożyć faktycznie zamieszkałą liczbę osób przez obowiązującą stawkę.
Przykład: W gospodarstwie domowym mieszkają 3 osoby. Odpady są zbierane w sposób selektywny.
Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3 osoby x 20 zł = 60 zł.
W grudniu 2019 r. zostaną dostarczone do Państwa zawiadomienia o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wraz z informacją o powodach podwyżki. Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mają
obowiązku składania nowych deklaracji.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (np. liczba osób) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w przypadku śmierci mieszkańca w ciągu
6 miesięcy od dnia zdarzenia. W innym terminie nie ma możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość
zobowiązania. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata kwartalna = stawka miesięczna x 3) należy wnosić
bez wezwania w następujących terminach:

za I kwartał – do 15 marca
 za III kwartał – do 15 września

za II kwartał – do 15 czerwca
 za IV kwartał – do 15 grudnia

3.

II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wywozem odpadów komunalnych w gminie Supraśl będzie nadal
zajmowało się Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul.
Kombatantów 4, tel. 85 65 39 893. Firma ta dała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Supraśl.

1.

Do pojemnika na odpady zmieszane nie mogą być wrzucane inne odpady podlegające segregacji (m.in. gruz,
materiały budowlane, baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny). Odpady takie należy odwieźć we własnym
zakresie do punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych.

2.

Odpady zielone niemieszczące się w workach (np. gałęzie) należy powiązać w pęki o długości nie większej niż
1,20 m, w taki sposób aby umożliwić swobodny załadunek firmie wywożącej odpady. W przypadku dużej ilości
odpadów zielonych można je oddać bezpłatnie w punktach selektywnego odbioru odpadów komunalnych.

3.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr XXIV/234/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy właściciel nieruchomości
ma obowiązek zapewnić firmie wywożącej odpady dostęp do pojemnika/worków na śmieci. Odbiorowi
podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione przed nieruchomość od strony drogi lub w miejscach
do tego przeznaczonych (tzw. altankach śmietnikowych) z możliwością odbioru odpadów bez konieczności
wchodzenia na posesję. Prosimy również o wystawianie w miarę możliwości pełnych worków z odpadami
segregowanymi. Worki należy zawiązywać, aby ich zawartość nie rozsypywała się!

4.

Dostęp do pojemników musi być zapewniony od godziny 6.00 rano!
Pojemniki i worki, które nie będą udostępnione, nie zostaną odebrane.

III.

REKLAMACJE

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości może zgłosić swoje uwagi w formie:
1) pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Supraślu lub jego Filii w Zaściankach,
2) telefonicznej – pod numerem telefonu 85 7132 705 (UM w Supraślu) lub 85 7333 840 wew. 2 (Filia
w Zaściankach),
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: rgo@suprasl.pl.

1.

2.

Uwagi należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

Reklamacje dotyczące szkód wyrządzonych w ramach prowadzonej działalności przez firmę odbierającą odpady
(np. uszkodzenie pojemnika, płotu, bramy, itp.) należy zgłaszać bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Usługowo –
Asenizacyjnego „ASTWA” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, tel. 85 65 39 893.

3.

IV.

PUNKTY SELEKTYWNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Na chwilę obecną na terenie gminy funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych
w Supraślu, przy ulicy Zielonej 5 (sięgacz za Komunalnym Zakładem Budżetowym) oraz punkt w Zaściankach
przy ulicy Produkcyjnej (dz. nr 21/20 ). Punkty prowadzone są przez Gminę.
2.

Punkty czynne są w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Punkty przyjmują nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców
Gminy Supraśl w gospodarstwie domowym.
4.
Mieszkańcy, po wskazaniu pojemnika przez osobę obsługującą Punkt
Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych, mają obowiązek sami rozładować
odpady.
5.
Podczas korzystania z Punktów prosimy o przestrzeganie zasad segregacji i uwag
pracowników.
6.









W Punktach Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych mieszkańcy mają możliwość oddania
zebranych selektywnie odpadów, takich jak:
baterie,
 plastik,
świetlówki,
 szkło,
akumulatory,
 makulatura,
chemikalia,
 popiół,
przeterminowane leki,
 odpady zielone,
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 odpady budowlane w przypadku niewielkiego
remontu (do 1 m3 jednorazowo).
odpady wielkogabarytowe,
opony od samochodów osobowych i jednośladów,

Uwaga! Firma prowadząca usługi remontowo- budowlane (także u mieszkańców) ma obowiązek zutylizować
odpady we własnym zakresie oraz posiadać podpisaną umowę na odbiór tych odpadów. Urząd ma prawo
skontrolować posiadane umowy oraz dokonywane opłaty za takie usługi. Takie kontrole będą miały miejsce
w 2020 roku.
7. W Punktach Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:
 zmieszane odpady komunalne,
 odpady od osób fizycznych oraz osób prawnych
w rodzaju i ilościach wskazujących na
 odpady zawierające azbest,
pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo
 materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa,
domowe,
 szyby samochodowe,
 odpady
niezidentyfikowane,
niewiadomego
 szkło zbrojone i hartowane,
pochodzenia i składu,
 odpady pochodzące z działalności gospodarczej
 odpady od firm (w tym świadczących usługi
bądź rolniczej,
remontowo-budowalne).
 części samochodowe,

V.

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI:

WOREK ŻÓŁTY

– METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku,
sokach),
 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 puszki po konserwach,
 folię aluminiową,
 drobne metale kolorowe,
 kapsle, nakrętki, zakrętki od słoików.










WOREK ZIELONY

Wrzucamy:

– SZKŁO

Nie wrzucamy:



butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym
butelki po olejach roślinnych),



szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).











ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
reflektorów, luster,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

WOREK NIEBIESKI

Wrzucamy:








butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
tacek styropianowych,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe.

– PAPIER

Nie wrzucamy:






ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach,
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych, tapet,
 pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru,
 ubrań.

WOREK BRĄZOWY – BIO
Uwaga! Odpady zielone niemieszczące się w workach (np. gałęzie) należy powiązać w pęki o długości nie większej niż 1,20 m, w
taki sposób, aby umożliwić swobodny załadunek firmie wywożącej odpady.

Wrzucamy:






odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew,
resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:
 kości zwierząt,
 odchodów zwierząt,
 popiołu z węgla kamiennego,
 leków,
 drewna impregnowanego,
 płyt wiórowych i MDF,
 ziemi i kamieni,
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

VI.

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W roku 2020 na terenie gminy Supraśl, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się odbiór odpadów
wielkogabarytowych (to odpady o dużych rozmiarach takie jak: meble, dywany, materace, duże zabawki,
wózki dziecięce, rowery, itp.), opon od samochodów osobowych i jednośladów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (np. lodówki, pralki, kuchenki gazowe i mikrofalowe, telewizory, monitory,
radioodbiorniki, komputery, laptopy, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.).

Nie wystawiamy:
materiałów budowlanych i rozbiórkowych ( np. gruzu, okien, drzwi,
ceramiki sanitarnej, papy, itp.),
odpadów wielkogabarytowych i opon wytworzonych w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym rolniczej (np. opony od maszyn
rolniczych, ciągników, części od urządzeń rolniczych),
żadnych części i elementów samochodowych (poza oponami od
samochodów osobowych i jednośladów),
starej odzieży,
odpadów, które powinny być umieszczone w pojemnikach i workach na
odpady zmieszane lub segregowane,
ziemi, popiołu, odpadów ogrodowych.
Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu podanym
w harmonogramie do godz. 6:00.
Zbiórka odpadów zacznie się od godz. 6:00 (nie wiemy ile odpadów wystawią mieszkańcy, więc zbiórka może
trwać więcej niż jeden dzień).
Nie będą zabierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz
wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną ulicę/miejscowość.
VII.

AZBEST

Nabór na dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest będzie
prowadzony od 17 grudnia 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku.
Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których
właścicielami są:
 stowarzyszenia,
 fundacje,
 osoby fizyczne,
 jednostki sektora finansów publicznych,
 kościoły i związki wyznaniowe,
 wspólnoty mieszkaniowe,
 spółdzielnie mieszkaniowe.
Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektu budowlanego,
która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.
Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczone zostaną na stronie www.suprasl.pl
do 16 grudnia 2019 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W ROKU 2020
(odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu są zbierane przez różne samochody)

miejscowość
odpady

zmieszane,
zielone+bio
(środa)

segregowane
(czwarty czwartek
miesiąca)

Karakule, Ogrodniczki
styczeń: 8, 22
maj: 13, 27
wrzesień: 2, 16, 30
styczeń: 23
maj: 28
wrzesień: 24

wielkogabarytowe

luty: 5, 19
czerwiec: 10, 24
październik: 14, 28
luty: 27
czerwiec: 25
październik: 22
maj:17,173131333331
20

marzec: 4, 18
kwiecień: 1, 15, 29
lipiec: 8, 22
sierpień: 5, 19
listopad: 14 (sob.), 25 grudzień: 9, 23
marzec: 26
kwiecień: 23
lipiec: 23
sierpień: 27
listopad: 26
grudzień: 24
wrzesień: 16

Supraśl: Al. Niepodległości, Białostocka, Grzybowa, Kodeksu Supraskiego, Leśna,
Letniskowa, Lewitówka, Kościelna, Majowa, Nowa, Orla, Piłsudskiego, Podleśna,
Podsupraśl, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Tartaczna, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla,
Źródlana, Żurawia;
Dębowik Kolonia
odpady
styczeń: 2, 16, 30
luty: 13, 27
marzec: 12, 26
kwiecień: 9, 23
zmieszane,
maj: 7, 21
czerwiec: 4, 18
lipiec: 2, 16, 30
sierpień: 13, 27
zielone+bio
(czwartek)
wrzesień: 10, 24
październik: 8, 22
listopad: 5, 19
grudzień: 3, 17, 31
luty: 17
marzec: 16
kwiecień: 20
segregowane styczeń: 20
(trzeci poniedziałek
maj: 18
czerwiec: 15
lipiec: 20
sierpień: 17
miesiąca)
wrzesień: 21
październik: 19
listopad: 16
grudzień: 21
wielkogabarytowe
maj: 27
wrzesień: 23
miejscowość

miejscowość

odpady

zmieszane,
zielone+bio
(piątek)

segregowane
(pierwszy poniedziałek
miesiąca)

wielkogabarytowe

Supraśl: 11 Listopada, 3 Maja, Bójnowskiego, Butkiewicza i Ulmana, Cieliczańska,
Klasztorna, Klonowa, Konarskiego, Krasny Las, Mareckiego, Modrzewiowa, Nowy
Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Posterunkowa, Rymarka, Sławińskiego, Świerkowa,
Topolowa, Uroczysko Pustelnia, Zielona
styczeń: 10, 24
maj: 2 (sob.), 15, 29
wrzesień: 4, 18
styczeń: 11 (sob.)
maj: 4
wrzesień: 7

luty: 7, 21
czerwiec: 12, 26
październik: 2, 16, 30
luty: 3
czerwiec: 1
październik: 5
maj: 25

marzec: 6, 20
lipiec: 10, 24
listopad: 13, 27
marzec: 2
lipiec: 6
listopad: 2

kwiecień: 3, 17
sierpień: 7, 21
grudzień: 11, 29 (wt.)
kwiecień: 6
sierpień: 3
grudzień: 7
wrzesień: 21

Supraśl: Brzozówka, Cegielniana, Chodakowskiego, Chodkiewicza, Dolna, Dublaka,
Konopnickiej, Ojców Bazylianów, Osiedle Robotnicze, pl. T. Kościuszki, Sidorowicza,
Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, Szkolna, Wróblewskiego, Zacherta, Żwirki i Wigury
odpady
styczeń: 9, 23
luty: 6, 20
marzec: 5, 19
kwiecień: 2, 16, 30
zmieszane,
maj: 14, 28
czerwiec: 13 (sob.), 25
lipiec: 9, 23
sierpień: 6, 20
zielone+bio
(czwartek)
wrzesień: 3, 17
październik: 1, 15, 29 listopad: 12, 26
grudzień: 10, 24
styczeń:
15
luty:
19
marzec:
18
kwiecień: 15
segregowane
(trzecia środa
maj: 20
czerwiec: 17
lipiec: 15
sierpień: 19
miesiąca)
wrzesień: 16
październik: 21
listopad: 18
grudzień: 16
wielkogabarytowe
maj: 26
wrzesień: 22
miejscowość

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W ROKU 2020
(odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu są zbierane przez różne samochody)

miejscowość

odpady

Zaścianki: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Baśniowa, Brzozowa, Bukowa,
Cicha, Dakarska, Dolna, Egipska, Graniczna, Grecka, Kairska, Kasztanowa, Letnia,
Lipowa, Majowa, Modrzewiowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Słoneczna, Sosnowa,
Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna;
Grabówka: Górna, Zielony Zakątek

luty: 4, 18
marzec: 3, 17, 31
kwiecień: 14, 28
czerwiec: 9, 23
lipiec: 7, 21
sierpień: 4, 18
(wtorek)
październik: 13, 27
listopad: 10, 24
grudzień: 8, 22
luty: 25
marzec: 24
kwiecień: 28
segregowane
(czwarty wtorek
czerwiec: 23
lipiec: 28
sierpień: 25
miesiąca)
październik: 27
listopad: 24
grudzień: 22
wielkogabarytowe
maj: 18
wrzesień: 14
miejscowość Zaścianki: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada,
Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Rejtana, Rybacka, Szklarniana, Szlachecka, Szosa
Baranowicka, Usługowa, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska
odpady
styczeń: 14, 28
luty: 11, 25
marzec: 10, 24
kwiecień: 7, 21
zmieszane,
maj: 5, 19
czerwiec: 2, 16, 30
lipiec: 14, 28
sierpień: 11, 25
zielone+bio
(wtorek)
wrzesień: 8, 22
październik: 6, 20
listopad: 3, 17
grudzień: 1, 15, 29
luty: 7
marzec: 6
kwiecień: 3
segregowane styczeń: 3
(pierwszy piątek
maj: 2 (sob.)
czerwiec: 5
lipiec: 3
sierpień: 7
miesiąca)
wrzesień: 4
październik: 2
listopad: 6
grudzień: 4
17,173131333331
wielkogabarytowe
maj: 19
wrzesień: 15
Grabówka: Agrestowa, Aloesowa, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Borówkowa,
miejscowość
Brzoskwiniowa, Bukowa, Cynamonowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Głogowa, Goryczkowa,
Goździkowa, Hebanowa, Imbirowa, Jeżynowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna,
Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Liliowa, Lukrecjowa, Łopianowa,
Macierzankowa, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Mniszkowa,
Nagietkowa, Rozmarynowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szosa Baranowicka,
Szosa Supraska, Świerkowa, Waniliowa, Wypoczynkowa, Zielarska;
Majówka
odpady

zmieszane,
zielone+bio

styczeń: 7, 21
maj: 12, 26
wrzesień: 1, 15, 29
styczeń: 28
maj: 26
wrzesień: 22

luty: 10, 24
marzec: 9, 23
kwiecień: 6, 20
czerwiec: 1, 15, 29
lipiec: 13, 27
sierpień: 10, 24
(poniedziałek)
październik: 5, 19
listopad: 2, 16, 30
grudzień: 14, 28
17,173131333331
luty:
5
marzec: 4
kwiecień: 1
segregowane
(pierwsza środa
czerwiec: 3
lipiec: 1
sierpień: 5
miesiąca)
październik: 7
listopad: 4
grudzień: 2
17,173131333331
wielkogabarytowe
maj: 11
wrzesień: 7
miejscowość Grabówka: Amerykańska, Berlińska, Brukselska, Ciołkowskiego, Dębowa, Dolna, Europejska,
Graniczna, Jałowcowa, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Madrycka, Młodzieżowa,
Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Ottawska, Palmowa, Panamska, Poziomkowa,
Praska, Prosta, Różana, Sadowa, Szczęśliwa, Wąska, Wiedeńska, Wiśniowa, Wspólna, Wysoka,
odpady
posesje bez nazwy ulicy
styczeń: 4 (sob.), 20
luty: 3, 17
marzec: 2, 16, 30
kwiecień: 11 (sob.), 27
zmieszane,
maj: 11, 25
czerwiec: 8, 22
lipiec: 6, 20
sierpień: 3, 17, 31
zielone+bio
(poniedziałek)
wrzesień: 14, 28
październik: 12, 26
listopad: 9, 23
grudzień: 7, 21
luty: 21
marzec: 20
kwiecień: 17
segregowane styczeń: 17
(trzeci piątek
maj: 15
czerwiec: 19
lipiec: 17
sierpień: 21
miesiąca)
wrzesień: 18
październik: 16
listopad: 20
grudzień: 18
wielkogabarytowe
maj: 12
wrzesień: 8

zmieszane,
zielone+bio

styczeń: 13, 27
maj: 4, 18
wrzesień: 7, 21
styczeń: 11 (sob.)
maj: 6
wrzesień: 2

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W ROKU 2020
(odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu są zbierane przez różne samochody)

Grabówka: Białostocka, Brazylijska, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Jodłowa,
Londyńska, Meksykańska, Oliwkowa, Orzechowa, Paryska, Portugalska, Rzymska,
Waszyngtońska;
Sobolewo: Bobrowa, Bociania, Borsucza, Gronostajowa, Kanarkowa, Kormoranów,
Królicza, Krucza, Lisia, Łosia, Niedźwiedzia, Przepiórcza, Rysia, Sarnia, Sobolewska,
Sójki, Szosa Baranowicka, Szpacza, Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Żabia,
odpady
Żółwia, Żubrów, posesje bez nazwy ulicy
styczeń: 7, 21
luty: 4, 18
marzec: 3, 17, 31
kwiecień: 14, 28
zmieszane,
maj:
12,
26
czerwiec:
9,
23
lipiec:
7,
21
sierpień: 4, 18
zielone+bio
(wtorek)
wrzesień: 1, 15, 29
październik: 13, 27
listopad: 10, 24
grudzień: 8, 22
luty: 6
marzec: 5
kwiecień: 2
segregowane styczeń: 2
(pierwszy czwartek
maj: 7
czerwiec: 4
lipiec: 2
sierpień: 6
miesiąca)
wrzesień: 3
październik: 1
listopad: 5
grudzień: 3
wielkogabarytowe
maj: 13
wrzesień: 9
miejscowość

Sobolewo: Bobrowska, Gruszkowa, Henrykowska, Jabłoniowa, Jagodowa, Jelenia,
Kamionkowska, Kryształowa, Łagodna, Millenium, Miła, Ogrodowa, Owocowa,
Podlaska, Podleśna, Pogodna, Rybacka, Spacerowa, Stawowa, Szkolna, Śliwkowa,
Tęczowa, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Zaciszna
odpady
styczeń: 4 (sob.), 15, 29 luty: 12, 26
marzec: 11, 25
kwiecień: 8, 22
zmieszane,
maj: 6, 20
czerwiec: 3, 17
lipiec: 1, 15, 29
sierpień: 12, 26
zielone+bio
(środa)
wrzesień: 9, 23
październik: 7, 21
listopad: 4, 18
grudzień: 2, 16, 30
luty: 11
marzec: 10
kwiecień: 14
segregowane styczeń: 14
(drugi wtorek
maj: 12
czerwiec: 9
lipiec: 14
sierpień: 11
miesiąca)
wrzesień: 8
październik: 13
listopad: 10
grudzień: 8
wielkogabarytowe
maj: 14
wrzesień: 10
miejscowość

Cieliczanka, Jałówka, Kopna Góra, Kozły Kolonia, Krasne, Krasny Las, Łaźnie,
Międzyrzecze, Podjałówka, Podłaźnie, Podsokołda, Sadowy Stok, Sokołda,
Surażkowo, Turo Kol., Woronicze, Zacisze, Zdroje Kol., Zielona
odpady
styczeń: 3, 17, 31
luty: 14, 28
marzec: 13, 27
kwiecień: 10, 24
zmieszane,
maj:
8,
22
czerwiec:
5,
19
lipiec:
3,
17,
31
sierpień: 14, 28
zielone+bio
(piątek)
wrzesień: 11, 25
październik: 9, 23
listopad: 6, 20
grudzień: 4, 18
luty: 20
marzec: 19
kwiecień: 16
segregowane styczeń: 16
(trzeci czwartek
maj: 21
czerwiec: 18
lipiec: 16
sierpień: 20
miesiąca)
wrzesień: 17
październik: 15
listopad: 19
grudzień: 17
wielkogabarytowe
maj:17,173131333331
28
wrzesień: 24
miejscowość

miejscowość
odpady

Henrykowo, Sowlany, Ciasne

zmieszane,
zielone+bio

styczeń: 14, 28
maj: 5, 19
wrzesień: 8, 22
styczeń: 9
maj: 14
wrzesień: 10

(wtorek)

segregowane
(drugi czwartek
miesiąca)

wielkogabarytowe

luty: 11, 25
czerwiec: 2, 16, 30
październik: 6, 20
luty: 13
czerwiec: 13 (sob.)
październik: 8
maj: 21

marzec: 10, 24
lipiec: 14, 28
listopad: 3, 17
marzec: 12
lipiec: 9
listopad: 12

kwiecień: 7, 21
sierpień: 11, 25
grudzień: 1, 15, 29
kwiecień: 9
sierpień: 13
grudzień: 10
wrzesień: 17

