
HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU MIASTA PRZEWORSKA DLA ULIC NALEŻĄCYCH DO STREFY I 

 od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
 

Odbiór odpadów selektywnie zabranych tj.: tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, papier i tektura, 

metale będzie się odbywał w wyznaczonych poniżej dniach danego miesiąca. 
 

miesiąc 

dzień 

strefa 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

I 17 16 16 19 19 19 18 17 18 17 17 15 

        ▲            ▲                                  ▲                              ▲ 
W zaznaczonych terminach będzie następował odbiór: 

▲ -   odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego,  świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon.  

» Opony pochodzące z działalności usługowej nie będą odbierane bezpłatnie. 

           » Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. 
 

Wykaz ulic STREFY I : 

1. ul. Zagłoby 

2. ul. Sienkiewicza 

3. ul. Wołodyjowskiego 

4. ul. gen. Władysława Sikorskiego 

5. ul. Korczaka 

6. ul. Ignacego Łukasiewicza 

7. os. Jana III Sobieskiego 

8. ul. Łańcucka 

9. os. Józefa Poniatowskiego 

10. ul. Stefana Batorego 

11. ul. Studziańska 

12. ul. Wincentego Witosa 

13. ul. Szpitalna 

14. ul. Krakowska 

15. ul. Budowlanych 

16. ul. Podzamcze 

17. ul. Marii Curie- Skłodowskiej 

18. ul. Tysiąclecia 

19. ul. Pod Parkiem 

20. Park 

21. ul. Marii Konopnickiej 

22. ul. Jagiellońska 

23. ul. Lubomirskich 

 Właściciele nieruchomości otrzymają nieodpłatnie komplet worków na selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Wymiana worków – za pełny, pusty worek. Odbiór sprzed posesji. 

 Wystawiane worki z odpadami selektywnie zebranymi muszą być związane, w innym przypadku nie zostaną 

odebrane. 

 Bezpłatny odbiór odpadów zielonych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, odbywa się w każdy 

wtorek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godz. 8.00 pod numer: 16 648 79 33. 

 W przypadku nie odebrania odpadów w wyznaczonym wyżej terminie odbiór odbędzie się następnego dnia. 

 

HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU MIASTA PRZEWORSKA DLA ULIC NALEŻĄCYCH DO STREFY II  

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
 

Odbiór odpadów selektywnie zabranych tj.: tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, papier  

i tektura, metale będzie się odbywał w wyznaczonych poniżej dniach danego miesiąca. 
 

miesiąc 

dzień 

strefa 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

II 18 17 17 20 22 20 19 18 19 18 20 18 

       ▲             ▲                                 ▲                               ▲ 
W zaznaczonych terminach będzie następował odbiór: 

▲  -  odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego,  świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon.  

            » Opony pochodzące z działalności usługowej nie będą odbierane bezpłatnie. 

            » Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. 
 

Wykaz ulic STREFY II : 

1. ul. Nad Stawem    

2. ul. Rzeczna    

3. ul. Browarna    

4. ul. Miodowa    

5. ul. Wodna    

6. ul. Niepodległości   

7. ul. Kasztanowa    

8. ul. Grochowa 

9. ul. Warzywna    

10. ul. Żytnia    

11. ul. Wiejska    

12. ul. Żurawia 

       13.   ul. Jesionowa 

 

 

 Właściciele nieruchomości otrzymają nieodpłatnie komplet worków na selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Wymiana worków – za pełny, pusty worek. Odbiór sprzed posesji. 

 Wystawiane worki z odpadami selektywnie zebranymi muszą być związane, w innym przypadku nie zostaną 

odebrane. 

 Bezpłatny odbiór odpadów zielonych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, odbywa się w każdy 

wtorek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godz. 8.00 pod numer: 16 648 79 33. 

 W przypadku nie odebrania odpadów w wyznaczonym wyżej terminie odbiór odbędzie się następnego dnia. 



 

HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU MIASTA PRZEWORSKA DLA ULIC NALEŻĄCYCH DO STREFY III  

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
 

Odbiór odpadów selektywnie zabranych tj.: tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, papier  

i tektura, metale będzie się odbywał w wyznaczonych poniżej dniach danego miesiąca. 
 

miesiąc 

dzień 

strefa 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

III 19 20 20 21 23 21 20 21 20 19 21 19 

          ▲             ▲                                 ▲                              ▲ 
W zaznaczonych terminach będzie następował odbiór:   

▲  -  odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego,  świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon.  

             » Opony pochodzące z działalności usługowej nie będą odbierane bezpłatnie. 

             » Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. 
 

Wykaz ulic STREFY III : 

1. ul. Ogrodowa  

2. ul. Szkolna  

3. ul. Kościelna 

4. ul. Księdza Prałata Adama 

Ablewicza 

5. ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 
6. ul. św. Jana  

7. ul. Klonowa  

8. ul. Tatarska  

 

9. ul. Kazimierza Koczocika 

10. ul. Jasna   

11. ul. Zielona  

12. ul. Polna   

13. ul. Zygmuntowska 

14. ul. Lwowska  

15. ul. Pawła Stepkiewicza 

16. ul. Cicha   

17. ul. Krótka   

18. ul. Kościuszki 

 

19. ul. Kazimierzowska 

20. ul. Kilińskiego  

21. ul. Bernardyńska 

22. Rynek   

23. ul. Wałowa  

24. ul. Kręta   

25. ul. Wąska   

26. ul. Tkacka  

27. pl. Adama Mickiewicza 

28. ul. Otwarta

 Właściciele nieruchomości otrzymają nieodpłatnie komplet worków na selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Wymiana worków – za pełny, pusty worek. Odbiór sprzed posesji. 

 Wystawiane worki z odpadami selektywnie zebranymi muszą być związane, w innym przypadku nie zostaną 

odebrane. 

 Bezpłatny odbiór odpadów zielonych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, odbywa się w każdy 

wtorek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godz. 8.00 pod numer: 16 648 79 33. 

 W przypadku nie odebrania odpadów w wyznaczonym wyżej terminie odbiór odbędzie się następnego dnia. 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU MIASTA PRZEWORSKA DLA ULIC NALEŻĄCYCH DO STREFY IV  

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
 

Odbiór odpadów selektywnie zabranych tj.: tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, papier 

 i tektura, metale będzie się odbywał w wyznaczonych poniżej dniach danego miesiąca. 
 

miesiąc 

dzień 

strefa 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

IV 23 21 21 24 24 22 21 22 21 20 22 20 

        ▲             ▲                                 ▲                              ▲ 
W zaznaczonych terminach będzie następował odbiór: 

▲ -  odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego,  świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon.  

             » Opony pochodzące z działalności usługowej nie będą odbierane bezpłatnie. 

             » Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. 
 

Wykaz ulic STREFY IV : 

1. ul. Stolarska      8. ul. Kasprowicza 

2. ul. Grunwaldzka     9. ul. Wojska Polskiego 

3. ul. Juliusza Słowackiego    10. ul. Czarnieckiego 

4. ul. Kąty      11. ul. Gimnazjalna 

5. ul. Wierzbowa      12. ul. Węgierska 

6. ul. Krzywa      13. ul. Zamknięta 

7. ul. Reymonta      14. ul. Aleksandrów 
 Właściciele nieruchomości otrzymają nieodpłatnie komplet worków na selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Wymiana worków – za pełny, pusty worek. Odbiór sprzed posesji. 

 Wystawiane worki z odpadami selektywnie zebranymi muszą być związane, w innym przypadku nie zostaną 

odebrane. 

 Bezpłatny odbiór odpadów zielonych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, odbywa się w każdy 

wtorek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godz. 8.00 pod numer: 16 648 79 33. 

 W przypadku nie odebrania odpadów w wyznaczonym wyżej terminie odbiór odbędzie się następnego dnia. 

 

 



HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU MIASTA PRZEWORSKA DLA ULIC NALEŻĄCYCH DO STREFY V  

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
 

Odbiór odpadów selektywnie zabranych tj.: tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, papier  

i tektura, metale będzie się odbywał w wyznaczonych poniżej dniach danego miesiąca. 
 

miesiąc 

dzień 

strefa 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

V 24 22 22 25 25 26 24 23 25 23 23 21 

         ▲              ▲                                ▲                              ▲ 
W zaznaczonych terminach będzie następował odbiór: 

▲ -  odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego,  świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon.  

             » Opony pochodzące z działalności usługowej nie będą odbierane bezpłatnie. 

             » Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. 
 

Wykaz ulic STREFY V : 

1. ul. Dynowska  

2. ul. Dworcowa 

3. ul. Głęboka   

4. ul. Ignacego Krasickiego 

5. ul. Królowej Jadwigi  

6. ul. Hugona Kołłątaja  

7. ul. Stanisława Staszica 

8. ul. 3-go Maja  

9. ul. Okopowa 

10. ul. Mikołaja Kopernika 

11. ul. 11 Listopada  

12. os. Józefa Benbenka  

13. ul. Słoneczna  

14. ul. Kwietna   

15. ul. Lipowa 

16. ul. Rzemieślnicza  

17. ul. Staropocztowa  

18. ul. Pod Rozborzem 

19. ul. Pogodna   

20. ul. Misiągiewicza  

21. ul. Rolna   

22. ul. Pszenna   

23. ul. płk. Tadeusza 

Rolskiego  

24. ul. Orląt Lwowskich  

26. ul. Sportowa

 Właściciele nieruchomości otrzymają nieodpłatnie komplet worków na selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Wymiana worków – za pełny, pusty worek. Odbiór sprzed posesji. 

 Wystawiane worki z odpadami selektywnie zebranymi muszą być związane, w innym przypadku nie zostaną 

odebrane. 

 Bezpłatny odbiór odpadów zielonych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, odbywa się w każdy 

wtorek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godz. 8.00 pod numer: 16 648 79 33. 

 W przypadku nie odebrania odpadów w wyznaczonym wyżej terminie odbiór odbędzie się następnego dnia. 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU MIASTA PRZEWORSKA DLA ULIC NALEŻĄCYCH DO STREFY VI 

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
 

Odbiór odpadów selektywnie zabranych tj.: tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, papier 

 i tektura, metale będzie się odbywał w wyznaczonych poniżej dniach danego miesiąca. 
 

miesiąc 

dzień 

strefa 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

VI 26 23 27 27 29 28 26 28 27 25 27 22 

         ▲             ▲                                 ▲                               ▲ 
W zaznaczonych terminach będzie następował odbiór: 

▲ -  odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego,  świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon.  

              » Opony pochodzące z działalności usługowej nie będą odbierane bezpłatnie. 

              » Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. 
 

Wykaz ulic STREFY VI : 

1. ul. Gorliczyńska    

2. ul. Mostowa 

3. ul. Jedności     

4. ul. Armii Krajowej 

5. ul. gen. Andersa    

6. ul. Długa     

7. ul. Ignacego Solarza    

8. ul. Łąkowa     

9. ul. Wspólna     

10. ul. Dobra     

11. ul. gen. Antoniego Chruściela  

12. ul. Urocza   

13. ul. Wiśniowa    

14. ul. Za parowozownią   

15. ul. Pod Chałupkami

 Właściciele nieruchomości otrzymają nieodpłatnie komplet worków na selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Wymiana worków – za pełny, pusty worek. Odbiór sprzed posesji. 

 Wystawiane worki z odpadami selektywnie zebranymi muszą być związane, w innym przypadku nie zostaną 

odebrane. 

 Bezpłatny odbiór odpadów zielonych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, odbywa się w każdy 

wtorek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godz. 8.00 pod numer: 16 648 79 33. 

 W przypadku nie odebrania odpadów w wyznaczonym wyżej terminie odbiór odbędzie się następnego dnia. 

 


