
HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW NA 2012 ROK  

NA TERENIE GMINY DZIERśONIÓW 

w ramach workowego systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”  
 

Lp. Miesiąc Dzień 
1. styczeń 12 
2. luty 9 
3. marzec 8 
4. kwiecień 5 *12** 

5. maj 10 
6. czerwiec 14 
7. lipiec 12 
8. sierpień 9 
9. wrzesień 13 

10. październik 11 
11. listopad 8**  15* 

12. grudzień 13 

 
* worki będą odbierane z terenu nieruchomości, których właściciele mają zawartą umowę na odbiór odpadów z Zakładem  

Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski w Pieszycach. 
 

** worki będą odbierane z terenu nieruchomości, których właściciele mają zawartą umowę na odbiór odpadów z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie lub Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w DzierŜoniowie; 

 
Na terenie gminy DzierŜoniów workowy system selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” 

prowadzony jest w zabudowie jednorodzinnej. System polega na zbieraniu odpadów 
komunalnych na kaŜdej posesji do kolorowych worków, dostarczanych nieodpłatnie przez 
firmę wywozową, z którymi właściciel danej nieruchomości ma zawartą umowę 
na odbieranie odpadów komunalnych. 

 
 
 
 

 
 
 

 
W 2012 r. odpady będą odbierane raz w miesiącu, w kaŜdy drugi czwartek miesiąca 

(za wyjątkiem kwietnia i listopada) zgodnie z powyŜszym harmonogramem, w ramach 
umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych. 

 

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami naleŜy wystawić 
w widocznym miejscu obok pojemnika na odpady, najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 
zbiórki. 
 

Wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie posiadają umowy na odbiór odpadów 
komunalnych przypominamy o obowiązku ich podpisania. W celu zawarcia umowy naleŜy zgłosić się 
do jednej z niŜej wymienionych firm, które prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych na terenie gminy DzierŜoniów, tj.: 

 

− Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. DzierŜoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31; 
− Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Bielawska 15 B, 58-200 DzierŜoniów, tel. 74/831-33-18; 
− Zakład Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel.74/836-53-50.  


