
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 – Nędza I 
Mickiewicza ,Gołębia, Górnicza, Sobieskiego, Jan Pawła II – parzyste nr, Jesionowa, Kolejowa, Krótka, 
Myśliwska, Nad Sumina,  Osiedlowa, Piaskowa, Pomiarowa, Prosta, Rogol, Rolnicza, Sportowa, 
Konarskiego, Strażacka, Wiejska, Wyrobiskowa, Zaciszna, Żwirowa, osada Orzeszków,1 Maja, Pocztowa, 
Towarowa, Spółdzielcza, Brzozowa, Trawniki 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

komunalne/zmieszane 14,28 11,25 11,25 08,19 10,24 07,24 05,19 13,29 16,27 18,30 15,28 12,30 

biodegradowalne –
kuchenne i zielone 

14,28 11,25 11,25 08,19 07,16,31 14,28 12,26 09,26 09,20 07,18,30 15,28 12,30 

selektywne - papier i 
tworzywa sztuczne 

18 15 15 19 24 21 19 23 20 18 22 20 

selektywne - szkło 30 27 28 26 30 27 29 29 27 30 28 20 

popiół/żużel 07,21 04,18 04,18 01,15,29 27 X 26 X 24 14,24 08,21 05,19 

wielkogabaryty, 
opony z sam. 
osobowych i 
jednośladów 

    22        

Dodatkowych informacji można uzyskać w KOMART sp. z o. o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 7,  
32 235 11 83 w.1,2.  Informujemy, że odpady należy wystawić przed posesję do godziny 600.  

Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych (działalności gospodarcze, instytucje) będą odbierane w 
pierwszym terminie zgodnie z  ww. harmonogramem w ilościach zadeklarowanych do urzędu. 
Nadwyżki odpadów nie będą odbierane. 
 
 
 
                  Odbiór odpadów z nieruchomości prowadzi KOMART sp. z o.o. Knurów, ul. Szpitalna 7,  
wszelkie informacje dla klientów udzielane będą pod nr tel. 32 2351183 ; 32 2351161    wew. 1 lub 2 

 

Popiół, żużel należy gromadzić w znormalizowanych pojemnikach (plastikowe lub metalowe). Odpady gromadzone 

w innych pojemnikach: wiaderkach, beczkach itp. oraz workach nie będą  odbierane. Pojemniki zamarznięte nie 
będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia (prosimy  nie zalewać wodą popiołu). 
Powyższe podyktowane jest bezpieczeństwem pracy obsługi śmieciarek oraz realizacją zadania zgodnie z 
regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. 
Odpady należy wystawiać do godz. 6:00 w dniu wywozu przed posesję, w miejscu widocznym ( pracownicy firmy 

nie będą wchodzić na Państwa posesje).Odpady nie wystawione przed posesję w wyznaczonym terminie będą 
odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu, pojazdy nie będą zawracane z trasy. 
Prosimy o zgniatanie odpadów opakowaniowych przed umieszczeniem ich w workach oraz o wystawianie worków po 
ich zapełnieniu co najmniej do 3/4 objętości. Należy wystawiać wyłącznie te odpady, które są do odbioru w danym 
dniu zgodnie z harmonogramem w pojemnikach lub workach w kolorach i o objętości zgodnym z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Nie dopuszcza się mieszania popiołu z odpadami zmieszanymi / komunalnymi lub innymi. Takie sytuacje 
będą zgłaszane do Urzędu jako brak segregacji odpadów.  

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże 

rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble 
ogrodowe itp. 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski 

drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, 
płytki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady poremontowe, odpady 

ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. Przy odpadach wielkogabarytowych można 
wystawić opony tylko z samochodów osobowych oraz jednośladów. 
Odpady problematyczne można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zorganizowanego dla Państwa na terenie Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna 45 a prowadzonego przez 
GPWiK, zgodnie zobowiązującym regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej 
www.komart.pl. 
 

 
 

http://ekolia.pl/odpady-komunalne-definicja/
http://www.komart.pl/

