
Miesiąc Popiół Miesiąc Popiół

styczeń 19 3 25 3 styczeń 19 3 25 3

luty 14 7 20 3 luty 14 7 20 3

marzec 21 8 6 17 3 marzec 21 8 6 17 3

Prosimy o nie wiązanie worków z papierem!!!!!! Prosimy o nie wiązanie worków z papierem!!!!!!

Terminy odbioru odpadów komunalnych 
styczeń luty, marzec 2023 r.

Terminy odbioru odpadów komunalnych 
styczeń luty, marzec 2023 r.

Krzepice ul. Sosnowa Krzepice ul. Sosnowa

Dankowice Pierwsze nr 93, 95, 102, 104, 106, 107, 112. Dankowice Pierwsze nr 93, 95, 102, 104, 106, 107, 112.

Pojemniki 
(odpady 

zmieszane)

TW. SZTUCZNE i 
METALE, PAPIER 

(worek żółty, 
worek niebieski) 

SZKŁO (worek 
zielony)

BIO (worek 
brązowy)

Pojemniki 
(odpady 

zmieszane)

TW. SZTUCZNE i 
METALE, PAPIER 

(worek żółty, 
worek niebieski) 

SZKŁO (worek 
zielony)

BIO (worek 
brązowy)

x x

x x

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję  w odległości 
nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:30 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję  w odległości 
nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:30 rano lub poprzedniego dnia

W pojemnikach przeznaczonych na POPIÓŁ gromadzimy wyłącznie popioły            
         i żużle z palenisk domowych! 

W pojemnikach przeznaczonych na POPIÓŁ gromadzimy wyłącznie popioły            
         i żużle z palenisk domowych! 

Prosimy nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu, co może spowodować 
spalenie kosza. W takim przypadku właściciel nieruchomości zostanie 

obciążony kosztami za zniszczenie pojemnika. 

Prosimy nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu, co może spowodować 
spalenie kosza. W takim przypadku właściciel nieruchomości zostanie 

obciążony kosztami za zniszczenie pojemnika. 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku niezrealizowania odbioru 

odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie
Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku niezrealizowania odbioru 

odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie

Prosimy o zapełnianie koszy na POPIÓŁ do 2/3 pojemności. W przypadku wytworzenia większej 
ilości popiołu i żużli z palenisk domowych prosimy o ich wystawianie dodatkowo przy koszu w 

terminie wywozu popiołu, natomiast odpady niesegregowane (zmieszane) w przypadku większej 
ilości wystawiamy przy koszu na odpady zmieszane w terminie ich wywozu.

Prosimy o zapełnianie koszy na POPIÓŁ do 2/3 pojemności. W przypadku wytworzenia większej 
ilości popiołu i żużli z palenisk domowych prosimy o ich wystawianie dodatkowo przy koszu w 

terminie wywozu popiołu, natomiast odpady niesegregowane (zmieszane) w przypadku większej 
ilości wystawiamy przy koszu na odpady zmieszane w terminie ich wywozu.
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