Urząd Gminy Kłaj
32-015 Kłaj 655
Sekretariat tel. (12) 284-10-45
Referat Utrzymania Porządku i Czystości tel. (12) 284-11-00 wew. 17.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zebranych
od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.
 częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych- co 14 dni
 częstotliwość wywozu odpadów selektywnie zebranych- co 28 dni (S)
SZARÓW

BRZEZIE (GRUSZKI)
środy

wtorki

KŁAJ- II CZĘŚĆ
(POŁUDNIE)
piątki

TARGOWISKO
czwartki

 9 kwiecień
 23 kwiecień (S)

 10 kwiecień
 24 kwiecień (S)

 11 kwiecień
 25 kwiecień (S)

 12 kwiecień
 26 kwiecień (S)

 7 maj
 21 maj (S)

 8 maj
 22 maj (S)

 9 maj
 23 maj (S)






















4 czerwiec
18 czerwiec (S)
2 lipiec
16 lipiec (S)
30 lipiec
13 sierpień (S)
27 sierpień

5 czerwiec
19 czerwiec (S)
3 lipiec
17 lipiec (S)
31 lipiec
14 sierpień (S)
28 sierpień

ŁYSOKANIE
poniedziałki

KŁAJ- I CZĘŚĆ
(PÓŁNOC)
piątki

GRODKOWICE,
ŁĘŻKOWICE
czwartki

DĄBROWA
wtorki

 10 maj
 24 maj (S)







1 kwiecień (S)
15 kwiecień
29 kwiecień (S)
13 maj
27 maj (S)







2 kwiecień (S)
16 kwiecień
30 kwiecień (S)
14 maj
28 maj (S)

6 czerwiec
22 czerwiec (sobota) (S)
4 lipiec
18 lipiec (S)






7 czerwiec
21 czerwiec (S)
5 lipiec
19 lipiec (S)






10 czerwiec
24 czerwiec (S)
8 lipiec
22 lipiec (S)






11 czerwiec
25 czerwiec (S)
9 lipiec
23 lipiec (S)

1 sierpień
17 sierpień (sobota) (S)
29 sierpień
12 wrzesień (S)
26 wrzesień







2 sierpień
16 sierpień (S)
30 sierpień
13 wrzesień (S)
27 wrzesień

 5 sierpień
 19 sierpień (S)

 6 sierpień
 20 sierpień (S)

 8 sierpień
 22 sierpień (S)

 9 sierpień
 23 sierpień (S)

 3 wrzesień
 17 wrzesień (S)

 5 wrzesień
 19 wrzesień (S)

 6 wrzesień
 20 wrzesień (S)







 4 październik
 18 październik (S)

 10 wrzesień (S)
 24 wrzesień

 11 wrzesień (S)
 25 wrzesień







 8 październik (S)
 22 październik

 9 październik (S)
 23 październik

 10 październik (S)
 24 październik

 11 październik (S)
 25 październik







 5 listopad (S)
 19 listopad

 6 listopad (S)
 20 listopad

 7 listopad (S)
 21 listopad

 8 listopad (S)
 22 listopad

 9 listopad (sobota) (S)
 25 listopad







 3 grudzień (S)
 17 grudzień
 31 grudzień (S)

 4 grudzień (S)
 18 grudzień

 5 grudzień (S)
 19 grudzień

 6 grudzień (S)
 20 grudzień

 9 grudzień (S)
 23 grudzień

 10 grudzień (S)
 24 grudzień

2 wrzesień
16 wrzesień (S)
30 wrzesień
14 październik (S)
28 październik

1 październik
15 październik (S)
29 październik
12 listopad (S)
26 listopad

 4 kwiecień (S)
 18 kwiecień

 5 kwiecień (S)
 19 kwiecień

















2 maj (S)
16 maj
30 maj (S)
13 czerwiec
27 czerwiec (S)
11 lipiec
25 lipiec (S)

3 październik
17 październik (S)
31 październik
14 listopad (S)
28 listopad

 12 grudzień (S)
 28 grudzień (sobota)







4 maj (sobota) (S)
17 maj
31 maj (S)
14 czerwiec
28 czerwiec (S)
12 lipiec
26 lipiec (S)

2 listopad (sobota)
15 listopad (S)
29 listopad
13 grudzień (S)
27 grudzień

Odpady powinny być wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru (odpadów nie odbieramy z terenu posesji).
Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość wystawianych przez Państwa surowców wtórnych. W przypadku, gdy worki z surowcami wtórnymi zanieczyszczone będą innymi odpadami
Firma wywożąca odpady, ma obowiązek zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w Gminie Kłaj zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Gminy w Kłaju.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych- wystawka przydomowa (odpady należy wystawić do godz. 6:00 w dniu odbioru)
Odbierane będą: kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz sprzęt AGD, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (od samochodów osobowych do 20’’).
Nie są odbierane: odpady poremontowe i pobudowlane (w tym okna i drzwi z szybami) oraz części samochodowe.
SZARÓW

BRZEZIE (GRUSZKI)

TARGOWISKO

KŁAJ- II CZĘŚĆ
(POŁUDNIE)

ŁYSOKANIE

DĄBROWA

GRODKOWICE,
ŁĘŻKOWICE

KŁAJ- I CZĘŚĆ
(PÓŁNOC)

9 kwiecień,
22 październik

10 kwiecień,
25 wrzesień

11 kwiecień,
24 październik

12 kwiecień,
27 wrzesień

15 kwiecień,
28 październik

16 kwiecień,
3 wrzesień

18 kwiecień,
3 październik

19 kwiecień,
6 wrzesień

