
GMINA RĘDZINY- ROK 2021

Miesiąc
Odpady

zmieszane

Worki
żółty

niebieski

Worek
zielony

Worek
brązowy

Popiół Gabaryty

styczeń 26 8 25 13 21 -----

luty 23 4 ----- 17 18 -----

marzec 25 3 23 12 18 -----

kwiecień 12 i 26 6 ----- 15 i 29 15 20

maj 10 i 24 5 19 13 i 27 17 -----

czerwiec 7 i 21 4 ----- 10 i 24 17 -----

lipiec  5 i 19 9 26 8 i 22 12 -----

sierpień 2 i 16 i 30 4 ----- 12 i 26 9 -----

Dotyczy:  Marianka Rędzińska ul. Kwiatowa, Prosta, Srebrna                   

Prosimy o wystawienie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości
nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 lub poprzedniego dnia.

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może spowodować to jego
uszkodzenie przy odbiorze. Prosimy o przestarzeganie terminów i godziny, w przypadku

niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji odbierane będą
zużyte meble (bez elementów szklanych), opony z samochodów osobowych (bez felg),

sprzęt RTV/ AGD kompletny z gospodarstw domowych, okna i drzwi (bez szyb),
panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez elementów

szklanych).

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać:
1. Na indywidualny numer konta bankowego

2. W kasie Urzędu Gminy Rędziny (poniedziałek, środa, czwartek  8:00 –
13:30, wtorek 8:00-15:00, piątek 8:00-12:00)

3. Kwartalnie u sołtysów

Terminy płatności opłaty za odpady: 
za I kwartał do 15 marca danego roku; 
za II kwartał do 15 maja danego roku; 

za III kwartał  do 15 września danego roku; 
za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34
329 92 29, fax 34 328 35 58
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