
GMINA BOLESŁAWIEC 

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku 

Stara Oleszna 

Rodzaj odpadów Częstotliwość Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane co drugi tydzień 9,23 6,20 6,20 3,14,28 15,29 12,26 

Biodegradowalne 
01.05-30.11 

raz w miesiącu 
- - - - 8 5 

Plastik raz w miesiącu 11 8 8 5 17 14 
Szkło raz na 2 miesiące 25 - 22 - 31 - 

Makulatura raz na 2 miesiące - 22 - 19 - 28 

Odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny 

 i elektroniczny 

dwa razy w roku (odpady 
zostaną odebrane pod 

warunkiem wystawienia 
ich przed posesją) 

- - - - 27 - 

 

Stara Oleszna 

Rodzaj odpadów Częstotliwość Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 
Odpady zmieszane co drugi tydzień 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,22 

Biodegradowalne 
01.05-30.11  

raz w miesiącu 
3 14 11 9 6 - 

Plastik raz w miesiącu 12 9 6 4 15 13 
Szkło raz na 2 miesiące 26 - 20 - 29 - 

Makulatura raz na 2 miesiące - 23 - 18 - 27 

Odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny 

 i elektroniczny 

dwa razy w roku (odpady 
zostaną odebrane pod 

warunkiem wystawienia 
ich przed posesją) 

- - - 14 - - 

W dniu odbioru odpadów pojemniki i worki należy wystawić w widocznym i dostępnym miejscu przed ogrodzeniem posesji. Odbiór odpadów zaczyna się o godz. 6.00. 

Ewentualny nadmiar odpadów zostanie odebrany pod warunkiem, że worki będą miały odpowiednią kolorystykę (czarne, ciemnozielone i szare – odpady zmieszane; brązowe lub 
bezbarwne – odpady biodegradowalne; żółte – plastik, opakowania wielomateriałowe i metale; zielone – szkło; niebieskie – makulatura). 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest we wtorki, czwartki i soboty od 10.00 do 18.00. Mieszkańcy Gminy w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytworzone przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: plastik, szkło, makulatura, odpady zielone, 
opony do 56 cm średnicy, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, styropian opakowaniowy (pochodzący z RTV i AGD), niezanieczyszczone odpady 

budowlane, zużyte baterie i akumulatory, odzież i tekstylia, leki i chemikalia. 

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, pokój nr 5, tel. (75) 732 32 21 wew. 121, www.gminaboleslawiec.pl, s.lucki@gminaboleslawiec.pl 
Wykonawca: PUPiH „COM-D”, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, tel. (76) 870 30 26, www.com-d.pl, kontakt@com-d.pl 

http://www.gminaboleslawiec.pl/
mailto:kontakt@com-d.pl

