Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz selektywnie
zebranych na 2022 r.


Częstotliwość wywozu:
odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych- co 14 dni



odpadów selektywnie zebranych- co 28 dni (S)

Łysokanie,
Brzezie
(Gruszki)

Grodkowice,
Łężkowice,
Targowisko

Dąbrowa,
Szarów




14 marzec
28 marzec (S)





1 marzec (S)
15 marzec
29 marzec (S)





3 marzec (S)
17 marzec
31 marzec (S)




11 kwiecień
25 kwiecień (S)




12 kwiecień
26 kwiecień (S)







9 maj
23 maj (S)




10 maj
24 maj (S)




6 czerwiec
20 czerwiec (S)







4 lipiec
18 lipiec (S)





1 sierpień
20 sierpień (S)
29 sierpień

Kłaj
całość



4 marzec (S)
18 marzec

14 kwiecień
28 kwiecień (S)





1 kwiecień (S)
15 kwiecień
29 kwiecień (S)




12 maj
26 maj (S)




13 maj
27 maj (S)

7 czerwiec
21 czerwiec (S)




9 czerwiec
23 czerwiec (S)




10 czerwiec
24 czerwiec (S)




5 lipiec
19 lipiec (S)




7 lipiec
21 lipiec (S)




8 lipiec
22 lipiec (S)





2 sierpnia
16 sierpnia (S)
30 sierpnia




4 sierpnia
18 sierpnia (S)




5 sierpnia
19 sierpnia (S)

1 września
15 września (S)
29 września





2 września
16 września
(S)
30 września




12 września (S)
26 września




13 września (S)
27 września








10 październik (S)
24 październik




11 październik (S)
25 październik




13 październik (S)
27 październik




14 październik(S)
28 październik




7 listopad (S)
21 listopad




8 listopad (S)
22 listopad




10 listopad (S)
24 listopad




12 listopad (S)
25 listopad




5 grudnia (S)
19 grudnia




6 grudnia (S)
20 grudnia




8 grudnia (S)
22 grudnia




9 grudnia (S)
23 grudnia

Odpady komunalne, oraz surowce wtórne powinny być wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru
(odpadów nie odbieramy z terenu posesji).
Worki z surowcami wtórnymi prosimy wystawiać po napełnieniu do pełnej objętości – zawiązane. Prosimy o zwrócenie uwagi na
zawartość wystawianych przez Państwa surowców wtórnych. W przypadku, gdy worki z surowcami wtórnymi
zanieczyszczone będą innymi odpadami MPGO Sp. z o.o. ma obowiązek zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w
Gminie Kłaj zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Gminy w Kłaju.

Z każdej nieruchomości odpady bio ( brązowe worki) będą odbierane w ilości do 4 szt. worków.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
na 2022 r.
Łysokanie

Brzezie
(Gruszki)

 27 czerwiec

 28 czerwiec

Targowisko
 4 lipiec

Grodkowice,
Łężkowice
 5 lipiec

Dąbrowa
 30 czerwiec
Kłaj
II część
południe
 7 lipiec

Szarów
 1 lipiec
Kłaj
I część północ
 8 lipiec

Odpady wielkogabarytowe, powinny być wystawione przed posesję najpóźniej
do godziny 6:00 w dniu odbioru (odpadów nie odbieramy z terenu posesji).
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: zużyte opony(max 4 sztuki z
wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz pojazdów i maszyn
pochodzących z działalności gospodarczej), armatura kuchenna i łazienkowa,
pozbawione szyb okna, drzwi, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

