
 

Pozostałość po 

segregacji                              

- w pojemnikach lub 

czarnych workach

Selektywnie 

zebrane odpady - 

worki:  żółte, 

niebieskie, zielone

BIOODPADY                 

- worek brązowy bez 

odpadów zielonych

Popiół                       

w pojemnikach
Wielkogabaryty

REJON II DZIEŃ MIESIĄC

styczeń 8 śr. 21 8 śr. 8 śr.

luty 4 18 4 4

marzec 3 17 3 3

kwiecień 7, 21 21 7, 21 7

maj 5, 19 19 5, 19 5

czerwiec 2, 16, 30 16 2, 16, 30

lipiec 14, 28 14 14, 28

sierpień 11, 25 18 11, 25 

wrzesień 8, 22 15 8, 22 

październik 6, 20 20 6, 20 6

listopad 17 17 17 3 3

grudzień 15 15 15 1

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH, POPIOŁU I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA 2020 R. 

DLA GMINY WILKOWICE - WILKOWICE                                                            

ul. Wyzwolenia od ul. Żywieckiej (nr 97- 

237 numery nieparzyste) do Łodygowic - 

lewa strona z ulicami przyległymi: 

Kwiatowa, Skalna, Długa, Jesienna, 

Wierzbowa, Nad Wilkówką, Kościelna, 

Niecała, Krzywe Koło, Sadowa, 

Cmentarna, Cienista, Szarotek, Wiosenna, 

Szklana, Orzechowa, Leszczynowa, 

Siewna, Jarzębinowa, Jaworowa, 

Tęczowa, Dębowa, Klonowa, 

Turystyczna, Karpacka, Ślusarska, Zawiła, 

Brzozowa, Jesionowa, Świerkowa, Krótka, 

Letniskowa, Górska, Olchowa, Krucza, 

Ptasia, Jałowcowa, Skowronków, Cisowa, 

Sosnowa, Harcerska, Kukułcza, 

Narciarska, Wilgi, Olimpijczyków, 

Modrzewiowa.
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UWAGA: Informujemy, iż worki o kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym przeznaczone są 

tylko i wyłącznie na odpady zbierane w sposób selektywny tj. surowce wtórne oraz bioodpady                                          

(z wyłączeniem odpadów zielonych).    

 Jeżeli odpady nie zostaną odebrane w ustalonym dniu odbioru (np. z powodu niemożliwych do 

przewidzenia utrudnień), prosimy o pozostawienie ich do dnia następnego.

Odpady komunalne, surowce wtórne, bioodpady, popioły oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję w dniu wywozu przed godz 7:00.

Uwagi i skargi w sprawie usług świadczonych przez EKOŁAD Sp. z o.o. dotyczące np. niezrealizowania odbioru odpadów bądź nieterminowych odbiorów odpadów można zgłaszać najpóźniej do 2 dni 

roboczych po zaistnieniu zdarzenia.

Urząd Gminy Wilkowice: sekretariat@wilkowice.pl lub (33) 499-00-77 wew. 402 EKOŁAD Sp. z o.o.: biuro@ekolad.eu lub  (33) 817-07-51



Segregacja odpadów na terenie Gminy Wilkowice   
 
 

 

Do worka niebieskiego przeznaczonego do zbierania  

PAPIERU I TEKTURY  

WRZUCAMY: 

 gazety, czasopisma, 

 katalogi i ulotki, 

 książki i zeszyty, 

 tekturę i kartony. 
 

 

 

Do worka zielonego przeznaczonego do zbierania  

odpadów ze  SZKŁA   

 WRZUCAMY: 
 odpady ze szkła opakowaniowego, 

 szklane opakowania po kosmetykach, 

 słoiki, 

 butelki. 
 

 

 

Do worków żółtych WRZUCAMY: 

TWORZYWA  SZTUCZNE: 

 butelki po napojach, 

 kubki  po śmietanie, jogurtach, 

 puste opakowania plastikowe,  

 woreczki foliowe i inne folie, 

 czyste kanistry plastikowe, plastikowe zabawki np. klocki. 

 

 

Do worka brązowego przeznaczonego do zbierania BIOODPADÓW   

WRZUCAMY: 

 resztki kuchenne takie jak fusy z kawy i herbaty,   

 obierki, odpady z warzyw i owoców, 

 przeterminowana żywność, 

 zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne, 

 rośliny doniczkowe  (bez doniczek i ziemi).  

UWAGA! Nie wrzucamy  odpadów zielonych z ogrodu. 

 

 

POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI (oddawana w pojemnikach lub workach) –  to odpady, których nie można umieścić w pozostałych  

pojemnikach i które nie nadają się do recyklingu są to m. in.:  

 odpady higieniczne – np. pampersy, patyczki do uszu, wata,  

 zatłuszczony papier,  

 jednorazowe worki do odkurzaczy, 

 ceramika, doniczki, fajans. 

Nie wrzucamy odpadów biodegradowalnych, popiołu, odpadów remontowych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu  

elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii itp. 

 

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych  będą odbierane 

odpady typu: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, tapczany, dywany, 

wózki dziecięce, materace, suszarki na pranie, rowery, zabawki 

dużych rozmiarów itp. 

 

OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE: 
  kartony po sokach, mleku, 

śmietance do kawy i innych 

produktach spożywczych. 
 

METALE: 

 opakowania z  

aluminium,  

 drobny złom żelazny, 

 kapsle. 

 

Nie dotyczy mieszkańców, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami zadeklarowali kompostownik i uzyskali  

z tego tytułu zwolnienie z części opłaty. 

Podczas zbiórki wielkogabarytowych nie będą odbierane rzeczy  

tj.: remontowo-budowlane (umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, 

grzejniki, płytki, panele, okna, ramy okienne), lustra, odzież, kosiarki 

spalinowe, odpady ogrodowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny  

i elektroniczny oraz części samochodowe. 

 


