
 

 

                             Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2021 z dzielnicy Czuchów 
W Y K A Z   U L I C:    : 3 Maja, Pocztowa , Kościelna, Spokojna ,  
   

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Niesegregowane 
(zmieszane) 
(czarne pojemniki) 

07 03 03 06,20 05,19 02,17 
01,15, 

29 
12,26 09,23 07,21 05 06 

Żużel, popiół 
(szare pojemniki) 

21 17 18 20 X X X   X     X 21 24 23 

Bioodpady                 
(brązowe pojemniki) 

07 03 03 06,20 05,19 02,17 
01,15, 

29 
12,26  09,23 07,21 05 06 

Selektywne  papier-  
(niebieski worek), 
tworzywa sztuczne , 
metale i opakowania 
wielomateriałowe       
( żółty worek),   szkło 

(zielony worek) 

14 11 12 15 14 15 14   13   14 14 15 14 

wielkogabaryty,  
 

  04       14   

 

 

Odbiór odpadów komunalnych prowadzi PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. Knurów Szybowa 44, 
wszelkie informacje dla klientów udzielane będą   pod nr tel. 32 2351183 ; 32 2351161  

• worki do segregacji odpadów można otrzymać u kierowcy w dniu odbioru odpadów oraz w PSZOK-u Leszczyny  
• Polna / obok skupu złomu/ tel.32 4277543 wew.21 
• odpady należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6:30 rano przed posesję w miejscu widocznym (pracownicy                 

firmy nie będą wchodzić na Państwa posesje, a samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu) 
• pojemniki zamarznięte  nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia (prosimy nie 

zalewać wodą popiołu) 

• prosimy nie ubijać popiołu i bio w pojemnikach (nie odpowiadamy za uszkodzenie pojemnika w trakcie 
wysypywania, ani za brak całkowitego opróżnienia).  

• pojemniki z ciepłym popiołem nie będą opróżniane ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia śmieci      
wewnątrz śmieciarki  

• pojemniki z gruzem i odpadami poremontowymi nie będą opróżniane  
• prosimy o zgniatanie odpadów opakowaniowych przed umieszczeniem ich w workach oraz o wystawianie worków po 

ich zapełnieniu co najmniej do 3/4 objętości 
▪   (Informacja Wydziału Gospodarowania Odpadami)  

• bioodpady - jednorazowo odbierane będą maksymalnie 2 pojemniki, natomiast z nieruchomości gdzie właściciele 
korzystają  z ulgi z tytułu kompostowania odpadów maksymalnie 1 pojemnik. Pojemniki, w których znajduje się darń 
oraz ziemia i kamienie nie będą odbierane, 

• odpady poremontowe (odpady pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie) odbierane będą 

w PSZOK-u lub z terenu nieruchomości zamieszkałej po uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarowania Odpadami pod nr 
tel. 324295933 w ilości do 0,5 tony  rocznie/ nieruchomość/ lokal, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości zamieszkałej dostarcza we własnym zakresie        
do PSZOK-a lub do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udostępnionych na stronie 
internetowej  www.ekoakcja-segregacja.pl w zakładce gospodarka odpadami, 

• zużyte opony  - wyłącznie z samochodów osobowych odbierane będą w PSZOK-u w ilości do 4 szt. rocznie/ 

nieruchomość/ lokal, 
• odpady wielkogabarytowe – wystawiamy niepotrzebne meble i inne  duże odpady pochodzące z gospodarstw 

domowych np. materace, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, baseny, dywany, wykładziny itp., 
• zgłaszanie reklamacji – najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania odpadów telefonicznie pod               

nr tel.32 4295933, 32 4295943 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej go@czerwionka-leszczyny.com.pl bądź 
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Gospodarowania Odpadami pokój              nr 

7 i 2, 
• aplikacja mobilna „Wywozik Czerwionka-Leszczyny” – zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnej 

aplikacji, która przypomina o odbiorze odpadów, jak również zawiera podstawowe informacje dotyczące segregacji 
odpadów. Aplikację można pobrać w sklepach: Google Play, AppStore, Windows Phone. 


