ZBIÓRKA OBJAZDOWA GMINA SIECHNICE
JESIEŃ 2017 r.
(z wyłączeniem miejscowości Radwanice)
Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych,
zużytych
opon,
odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych.


zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony - należy wystawić przed posesję
dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy
krawędzi jezdni,
 NA ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE, ZOSTANĄ USTAWIONE
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH KONTENERY ZBIORCZE.
Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym
dniu nie będą odebrane.
W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Sp-ni Mieszkaniowych,
Wspólnot Mieszkaniowych odpady składają przy osłonach śmietnikowych.
Harmonogram wywozu:
Termin

Miejscowości

28.09.2017

Blizanowice, Mokry Dwór, Trestno

29.09.2017

Biestrzyków, Radomierzyce

04.10.2017

Żerniki Wrocławskie

05.10.2017

Iwiny, Smardzów, Zacharzyce

06.10.2017

Święta Katarzyna

09.10.2017

Bogusławice, Łukaszowice, Ozorzyce, Szostakowice

10.10.2017

Grodziszów, Sulęcin, Sulimów, Zębice

11.10.2017

Kotowice

12.10.2017

Durok, Groblice

W ramach zbiórki objazdowej nie będą odbierane przeterminowane leki,
chemikalia, baterie i akumulatory.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA GMINA SIECHNICE
WIOSNA 2017 r.
Lokalizacja kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe
(z wyjątkiem odpadów zawierających AZBEST!)
Kontenery będą dostępne od 8:00 do 20:00 w następujących terminach
i lokalizacjach:
28.09.2017 r.
 Blizanowice – centrum wsi,
 Mokry Dwór – przy świetlicy wiejskiej,
 Trestno – ul. Nadodrzańska, dz. nr 44/3, okolice przystanku autobusowego
(rondo).

29.09.2017 r.
 Biestrzyków – ul. Lipowa (przy sklepie „Jaśko”).

04.10.2017 r.
 Żerniki Wrocławskie:
1. ul. Wrocławska, okolice posesji nr 6 i dz. nr 282 (przy zbiorniku),
2. ul. Wrocławska, naprzeciwko posesji nr 39.

05.10.2017 r.
 Iwiny – ul. Kościuszki, przy posesji nr 25,
 Smardzów – skrzyżowanie ul. Polnej, Kwiatowej i Porannej,
 Zacharzyce – ul. Kościuszki (naprzeciwko posesji nr 3).

06.10.2017 r.
 Święta Katarzyna:
1. ul. Główna (na wysokości posesji 54),
2. ul. Bukowa (parking przy cmentarzu).

09.10.2017 r.





Bogusławice – centrum wsi (przy ul. 1 Maja),
Łukaszowice – ul. Stefana Okrzei (na wysokości posesji 25-27),
Ozorzyce – ul. Krasińskiego (centrum wsi na wysokości posesji nr 14),
Szostakowice – ul. Storczykowa – przy wylocie w kierunku ul. Pogodnej.

10.10.2017 r.





Grodziszów – ul. Parkowa (na wysokości posesji 37- 39),
Sulęcin – ul. Lipowa, działka nr 45/1, pomiędzy numerami 5 i 9,
Sulimów – skrzyżowanie ul. Jana Kochanowskiego i Zachodniej (przy dz. 113/3),
Zębice – ul. Prusa, okolice posesji nr 15, dz. nr 84.

11.10.2017 r.
 Kotowice – skrzyżowanie ul. Spacerowej i Leśnej.

12.10.2017 r.


Groblice – ul. Kolejowa (na wysokości posesji nr 10 do 12).

