
Harmonogram
          WYWOZU ODPADÓW

        ROK 2021

         Gmina Winnica 
         trasa numer 2 

     
MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Winnica (ulice), Winniczka, Skarżyce, 
Zbroszki, Wspólnoty Mieszkaniowe w Winnicy i w Zbroszkach

HARMONOGRAM 2021

Miesiąc Odpady
resztkowe

Odpady
biodegradowalne

Odpady Segregowane

Plastik,
tworzywa
sztuczne i

metale

Papier i
tektura

Szkło 

Kwiecień 12 12 12 12 -

Maj 17 17 17 17 17

Czerwiec 14 14 14 14 -
   

   Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady
niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo  posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogram, prosimy zgłaszać do
Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Winnica przypomina o terminowych wpłatach 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości należy
wnosić raz na kwartał, w następujących terminach: 
a) za I kwartał do 31 stycznia danego roku, 
b) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku, 
c) za III kwartał do 31 lipca danego roku,
d) za IV kwartał do 31 października danego roku,
 Opłatę należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy. 
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