
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, 
GASTRONOMIA 

SEKTOR: IV Gmina Dopiewo 
Dopiewo: ks Alfonsa Majcherka od Stawnej, Brylantowa, Wysoka, Rzepakowa, Zacisze, Szlachecka, Wiosenna, Więckowska, Akacjowa, 

Świętojańska, Migdałowa, Kasztanowa, Młyńska od Stawnej, Lipowa, Waniliowa, Wierzbowa, Klonowa, Chabrowa, Majowa, Marcowa, 

Magnacka 

ALKOM FHU ul. Północna 1, 61-719 Poznań, tel. 61 22 47 300, e-mail: wywozy@alkom.pl 

 
 

 

 
 

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

Miesiąc 
Odbiór odpadów 
komunalnych - 

ZMIESZANE 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
PAPIER 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
TWORZYWA SZTUCZNE 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
SZKŁO 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
ZIELONE 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
WIELKOGABARYTOWE 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
CHOINKI 

Styczeń 4,11,18,25 18 18 18    

Luty 1,8,15,22 15 15 15    

Marzec 1,8,15,22,29 15 15 15    

Kwiecień 5,12,19,26 12 12 12 12   

Maj 4,10,17,24,31 1O 1O 1O 1O   

Czerwiec 7,14,21,28 7 7 7 7   

Lipiec 5,12,19,26 5 5 5 5   

Sierpień 2,9,17,23,3O 2,3O 2,3O 2,3O 2,3O   

Wrzesień 6,13,20,27 27 27 27 27   

Październik 4,11,18,25 25 25 25 25   

Listopad 2,8,15,22,29 22 22 22 22   

Grudzień 6,13,20,28 2O 2O 2O    

 
Uwaga! Pojemnik należy wystawić przed posesję, w miejsce umożliwiające dojazd specjalistycznego sprzętu, do godziny 6:00 rano w dniu odbioru albo wieczorem dnia poprzedniego.  
Odbiór odpadów odbywa się w dni robocze w godzinach 6:00 - 20:00, w soboty 6:00 - 13:00.   
Odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są tylko i wyłącznie z pojemników spełniających normy PN-EN 840-1 i PN-EN 840-2. Worki  oraz inne odpady znajdujące się przy pojemnikach nie są odbierane.  
Podczas zbiórki odpadów wielogabarytowych odbierane będą następujące odpady:  stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, dywany,  rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna i łazienkowa, opony od samochodów osobowych, 
ramy okienne, drzwi oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tonery i kartridże od drukarek, stare komputery, telewizory, kosiarki, sprzęt AGD).  
Chęć skorzystania z usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady można zgłaszać do końca marca  każdego roku . 
Mycie i dezynfekcja pojemników odbędzie się w miesiącu maju i październiku  2019r.                                                           

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z datą obowiązywania od dnia zamieszkania lub rozpoczęcia 
działalności gospodarczej na nieruchomości.  W przypadku każdej zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (liczba osób - wyprowadzka, sprzedaż nieruchomości, urodzenia, 
zgony; liczba pojemników w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 


