Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Rydułtowy
Termin odbioru zbiórek odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów na 2014r.
Grupa odpadów

Miejsce zbiórki odpadów
1. OSP Radoszowy

meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zu yte opony, 2. ul. Obywatelska - Orłowiec w rejonie gara y
zu yty sprz t elektryczny i
elektroniczny zu yte baterie i
3. obok basenu przy ul. Bema
akumlatory, odbiór w godz.
10:00 - 18:00
4. parking przy ul. Orlovskiej

1. obok basenu przy ul. Bema
odpady zielone
odbiór w ka dy poniedziałek
danego tygodnia w godz. 10:00 18:00 w okresie od 1 marca do
2. OSP Radoszowy
31 pa dziernika

1. OSP Radoszowy

odpady budowlane i rozbiórkowe 2. ul. Obywatelska - Orłowiec w rejonie gara y
odbiór w godz. 10:00 - 18:00
3. obok basenu przy ul. Bema

I półrocze

II półrocze

07.04.2014r.

06.10.2014r.

08.04.2014r.

07.10.2014r.

09.04.2014r.

08.10.2014r.

10.04.2014r.

09.10.2014r.

3.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 7.04,
14.04, 22.04, 28.04, 5.05, 12.05, 19.05,
26.05, 02.06, 9.06, 16.06, 23.06, 30.06,
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08,
18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09,
29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10

I półrocze

II półrocze

13.05.2014r.

22.10.2014r.

14.05.2014r.

23.10.2014r.

15.05.2014r.

24.10.2014r.

Wła cicielom nieruchomo ci przysługiwa b dzie mo liwo oddania odpadów pochodz cych z gospodarstw domowych
takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe zu yte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe do Zakładu
Gospodarki Komunalnej z siedzib przy ul. Raciborskiej 150 po uprzednim spełnieniu nast puj cych warunków:
nieruchomo na terenie której powstały odpady została uj ta w deklaracji o wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obejmuj cej przynajmniej 1 mieszka ca, a tak e brak jest zaległo ci z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Ch przywozu odpadów na miejsce zbiórki wła ciciel nieruchomo ci zobowi zany b dzie zgłosi w
Biurze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Urz du Miasta Rydułtowy (pokój 05), gdzie zostanie wyznaczony termin
przyj cia ww. odpadów do ZGK.
Przypominamy, i na miejsce zbiórki w terminie wskazanym w harmonogramie wła ciciel nieruchomo ci zamieszkałej mo e
przywie odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodz ce z drobnych remontów i innych robót budowlanych
wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow lub
dokonanie zgłoszenia do wła ciwego organu administracji architektoniczno- budowlanej, w szczególno ci zwi zane z
remontem wn trz budynków – tapetowaniem, wymian tynków, posadzek, wewn trznych instalacji, wymian armatury
łazienkowej.
Na miejsce zbiórki mo na przywie odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne nie
zawieraj ce substancji niebezpiecznych.
Na miejscu zbiórki nie mo na odda odpadów powstałych w zwi zku z pracami wymagaj cymi uzyskania pozwolenia na
budow lub zgłoszenia robót budowlanych.
Nie b d przyjmowane równie odpady zawieraj ce azbest, pap i inne substancje niebezpieczne. Odpady te nale y
przekaza we własnym zakresie i na własny koszt firmom specjalizuj cym si w tego typu usługach.

LEGENDA:
Rejony

Nazwy ulic z uwgl dniem rejonów

RYD01

Barbary, Bł kitna, Jadwigi, Jagielo ska, Jasna, Kazimierza, Jana Kochanowskiego, Zygmunta Krasi skiego
,Joachima Lelewela, Mikołaja, Miła, Mikołaja Reja,Andrzeja Struga, Studzienna, Urocza, Władysława
Warne czyka, Władysława, Wodna, Zygmunta,

RYD1A

Antoniego Czechowa, w. Maksymiliana Kolbe, Krucza, Krzywa, Licealna, Plebiscytowa, Skalna, Słowicza,
Spokojna, Szpitalna, T czowa, Tygrysia, W ska, Henryka Wieniawskiego, Stanisława Wyspia skiego,
Tadeusza Boya- ele skiego

RYD1B

Kazimierza Przerwy -Tetmajera

RYD1C

Gen. Józefa Bema, Gajowa, Jesionowa, Osiedle Karola, Strzelców Bytomskich, Karola Miarki, Jana III
Sobieskiego

RYD02

Ofiar Terroru, Romualda Traugutta, Leona

RYD2A

Benedykta, Marcina Kasprzaka, Marcina Strzody, Walerego Wróblewskiego, Orlovska, Strefa Gospodarcza,

RYD03

Bohaterów Warszawy, Fryderyka Engelsa, Nowa, Skowronków

RYD04

Ciasna, Klonowa, Krzy kowicka, Miodowa, Orzechowa, Sadowa, Storczykowa, Wi niowa, Ł cz ca

RYD4A

Dobra, Pawia, Podle na, Kalwaryjska, Lipowa, Gen.Władysława Sikorskiego,

RYD05

Barwna, Bukowa, Bolesława Krzywoustego, Gen. Stanisława Maczka, Gabriela Narutowicza, Urbana

RYD06

Czernicka, Stanisława Ligonia, Ładna, Adama Mickiewicza, Gustawa Morcinka, Osiedle na Wzgórzu,
Wjazdowa, elazna, Jana Barcioka, Osiedle Orłowiec

RYD6A

Władysława Łokietka, Obywatelska, Radosna, Szpaków, ytnia, Raciborskia (parzyste) od 1 -244 ,
Raciborska (nieparzyste) od 1-403,

RYD07

Niwki, Radoszowska, Wspólna

RYD7A

Niewiadomska, Piecowska, Pietrzkowicka, Szczerbicka, Ks. Bolesława Szyszki,

RYD08

Raciborska (parzyste) od 246 - do ko ca, Raciborska (nieparzyste) od 405- do ko ca

RYD8A

Władysława Broniewskiego, w. Jacka, O. Augustyna Kordeckiego, Narcyzowa, Ks. Józefa Szafranka,
Juliana Tuwima,

* Harmonogram na odbiór zmieszanych odpadów dla zabudowy niezamieszkałej (firm) wywo cej:
2 razy w miesi cu - terminy wywozu s identyczne jak dla zabudowy jednorodzinnej.
1 raz w miesi cu - obowi zuje II termin wywozu wg. harmonogramu dla zabudowy jednorodzinnej
1 raz w tygodniu – wywóz odbywa si b dzie w ka dy pi tek.
Odbioru odpadów selektywnych oraz odpadów zielonych odbywa si raz w m-cu i jest taki sam jak dla
zabudowy jednorodzinnej.

