Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 1
odbędzie się w dniu:
3 sierpień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 1
UL. BOCIANIA

UL. KOŁOWRÓT

UL. PONIATOWSKIEGO

UL. GAWRYŁOWA

UL. KOŚCIUSZKI i boczne

UL. RYBIA

UL. KACZA

UL. ŁĄKOWA

UL. SZKOLNA

UL. KILIŃSKIEGO

UL. POLEWANA

UL. TOPOLOWA

UL. WSPÓLNA

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dostępne są także na stronie internetowej www.pgkkrasnystaw.pl

Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 2
odbędzie się w dniu:
5 sierpień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 2
UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

UL. OKRZEI (po stronie osiedla lubelskiego)

UL. BOJARCZUKA

UL. PODMIEJSKA

UL. CERAMICZNA

UL. REJA

UL. KOL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

UL. WARĘCKICH

UL. KUFLOWA
UL. Sokołowskiego 5
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Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 3
odbędzie się w dniu:
24 sierpień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 3
UL. A. JAGIELLONKI

UL. KR. JADWIGI

UL. OKRZEI (po stronie os. Jagiellońskiego)

UL. GRUNWALDZKA

UL. KR. SOŃKI

UL. WŁ.JAGIEŁŁY

UL. KR. BONY

UL. LITEWSKA

UL. Z. AUGUSTA

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dostępne są także na stronie internetowej www.pgkkrasnystaw.pl

Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 4
odbędzie się w dniu:
26 sierpień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 4
UL. BIELESZY

UL. KS. ŚCIEGIENNEGO

UL. STOKOWA

UL. BOHATERÓW WRZEŚNIA

UL. LWOWSKA

UL. WĄSKA

UL. CZUBY

UL. ŁUKASIŃSKIEGO

UL. WÓJTA STANISŁAWA

UL. KICKIEGO

UL. MAJ. SOKOŁOWSKIEGO

UL. KÓŁKOWA
UL. NIESIECKIEGO
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dostępne są także na stronie internetowej www.pgkkrasnystaw.pl

Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 5
odbędzie się w dniu:
31 sierpień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 5
PLAC 3-go MAJA

UL. KOŚCIELNA

UL. PARTYZANTÓW

UL. ZAMKOWA

UL. BŁONIE

UL. KRÓTKA

UL. PCK

UL. ZAUŁEK NADRZECZNY

UL. BROWARNA

UL. MATYSIAKA

UL. PODWALE

UL. ZAWIEPRZE

UL. CICHA

UL. MIODOWA

UL. PRZEMYSŁOWA

UL. ŻURKA

UL. CZYSTA

UL. MOSTOWA

UL. PRZESKOK

Ul. SIENNICKIEGO

UL. GROBLA

UL. NIECZAJA

UL. PSZCZELA

UL. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO

ul. Mickiewicza 1, 3; ul. Sobieskiego 5B, 5C; ul. Leśna 1A, 2A, 4A, 5
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Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 6
odbędzie się w dniu:
2 wrzesień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 6
UL. BOROWA

UL. KRASICKIEGO

UL. NADWIEPRZAŃSKA UL. SŁOWICZA

UL. BRZECHWY

UL. KORCZAKA

UL. PIASKOWA

UL. CZECHOWICZA

UL. MAKUSZYŃSKIEGO UL. PTASIA

UL. TUWIMA

UL. JASKÓŁCZA

UL. MIĘTOWA

UL. WYSOCKIEJ

UL. KŁOSOWSKIEGO UL. MODRA

UL. RÓŻANA

UL. SPACEROWA

UL. SŁONECZNA
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Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 7
odbędzie się w dniu:
21 wrzesień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 7
UL. ARMII KRAJOWEJ

UL. ODRODZENIA

UL. SZYMONOWICZA

UL. GRANICZNA

UL. ORLĄT LWOWSKICH

UL. TOKARZEWSKIEGO

UL. KRAŃCOWA

UL. SIENKIEWICZA

UL. KRESOWA
UL. SOBIESKIEGO
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Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 8
odbędzie się w dniu:
23 wrzesień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 8
UL. BŁAWATNA

UL. MAKOWA

UL. UŁAŃSKA

UL. GOŁĘBIA

UL. NASIENNA

UL. WIŚNIOWA

UL. GOSPODARCZA

UL. POLNA

UL. WITOSA

UL. JABŁONKOWA

UL. REJOWIECKA

UL. KWIATOWA

UL. TYTONIOWA

UL. LIPOWA

UL. TOROWA
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Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz kompletnego
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z gospodarstw domowych z Rejonu 9
odbędzie się w dniu:
28 wrzesień 2020 r.
Odpady wielkogabarytowe:
- meble (np. wersalki, fotele, stoły, krzesła, komody, szafy),
- dywany i wykładziny,
- wózki dziecięce,
- materace, kołdry, poduszki,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
Nie będą odbierane:
- lodówki bez agregatów, kineskopy, obudowy telewizorów itp.
- odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne, takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi,
- wanny,
- umywalki,
- kabiny prysznicowe,
- muszle toaletowe, spłuczki,
- grzejniki,
- płytki,
- gruz,
- rynny,
- ościeżnice.
Powyższe można dostarczyć do PSZOK, ul. Piłsudskiego 54.
- części samochodowe np. fotele, drzwi, zderzaki, szyby itp., które należy przekazywać do stacji
demontażu pojazdów.

REJON Nr 9
UL. BOJARSKIEGO

UL. PIEKARSKIEGO

UL. ZACISZE

UL. CEGIELNIANA

UL. PIŁSUDSKIEGO

UL. ZIELONA

UL. KONOPNICKIEJ

UL. RZECZNA

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

UL. SIKORSKIEGO

OSIEDLE SKARPA: ul. Kamieńskiej, ul. Porucznika Zręba, ul. Szarych Szeregów
OSIEDLE KOMPOZYTORÓW: ul. Bacha, ul. Szymanowskiego, ul. Paderewskiego, ul. Wagnera, ul. Chopina,
ul. Mozarta, ul. Czajkowskiego, ul. Moniuszki, ul. Lutosławskiego
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Prosimy o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godz. 600.

