Harmonogram
odbioru odpadów w 2018 r.
Oleszyce zabudowa jednorodzinna
nieruchomości zamieszkałe
zmieszane

tworzywa
sztucze

papier, szkło

nieruchomości niezamieszkałe
(sklepy, zakłady)
tworzywa
zmieszane
papier, szkło
sztucze

5 czwartek
lipiec

13 piątek
19 czwartek 19 czwartek
27 piątek

27 piątek

2 czwartek
10 piątek
sierpień

16 czwartek 16 czwartek 16 czwartek
24 piątek

24 piątek

24 piątek

30 czwartek
7 piątek
wrzesień

13 czwartek 13 czwartek
21 piątek

21 piątek

27 czwartek
5 piątek
październik

11 czwartek 11 czwartek 11 czwartek
19 piątek

19 piątek

19 piątek

25 czwartek
9 piątek
listopad
grudzień

15 czwartek 15 czwartek

13 czwartek 13 czwartek 13 czwartek

23 piątek
7 piątek

23 piątek

21 piątek

21 piątek

21 piątek

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00
Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania w systemie kwartalnym do:
10 lutego za I kwartał (styczeń, luty, marzec),
10 maja za II kwartał, (kwiecień, maj, czerwiec),
10 sierpnia za III kwartał, (lipiec, sierpień, wrzesień),
10 listopada za IV kwartał, (październik, listopad, grudzień).
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce lub przelewem na konto Gminy Oleszyce 51 9101
1026 2003 3700 1704 0001; w tytule należy wpisać dane właściciela nieruchomości i okres, za który opłata jest
uiszczana.
Wszelkie reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać przedsiębiorcy tel. 785 888 111, lub za pośrednictwem
gminy tel. 16 632 87 77 w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykona usługi i nie uwzględni uzasadnionej
reklamacji.
Uwaga
Od 01-01.2018 roku zmieniła się forma rozliczenia pomiędzy Gminą Oleszyce a przedsiębiorcą odbierającym
odpady tj. P.U.K "EMPOL". Od 1 stycznia płacimy za każdą tonę odebranych przez EMPOL odpadów, a nie jak
dotychczas cenę "ryczałtową".
Należy pamiętać, że cena zmieszanych odpadów jest wyższa od ceny opadów zebranych selektywnie.
Gmina Oleszyce zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne gromadzenie odpadów na nieruchomościach
i dokładną segregację odpadów.
Pamiętajmy, że odpady podlegających biodegradacji (obierki z ziemniaków, zepsute owoce, trawa, chwasty z
pielenia itp.) należy zagospodarować na przydomowych kompostownikach,
popiół z pieców opalanych drewnem to doskonały nawóz zawierający wapń, potas i fosfor,
popiół z pieców opalanych węglem to materiał np. na utwardzenie drogi wewnętrznej lub miejsca postojowego.

