
GMINA TURAWA    
                                            

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 

 
 

LUTY I MARZEC  2020 ROK 
 

 
 

 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 

ODPADY 
KOMUNALNE 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

LUTY 10, 24 14, 28 - 10 

MARZEC 9, 23 13, 27 10 9 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
Urząd Gminy Turawa w najbliższym czasie poinformuje mieszkańców o zmianie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz o ewentualnej zmianie stawki tej opłaty. Informacje te będą udostępnione na 
stronie internetowej www.turawa.pl oraz u sołtysów. Do momentu otrzymania zawiadomienia prosimy o 
uiszczanie opłaty zgodnie z obowiązującą stawką.  
Jednocześnie informujemy, że papier i tekturę w miesiącu lutym i marcu 2020 mieszkańcy mogą jeszcze 
gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. 

 
 

 
 

 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 

ODPADY 
KOMUNALNE 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

LUTY 6, 20 5, 19 11 17 

MARZEC 5, 19 4, 18 - 16 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
Urząd Gminy Turawa w najbliższym czasie poinformuje mieszkańców o zmianie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz o ewentualnej zmianie stawki tej opłaty. Informacje te będą udostępnione na 
stronie internetowej www.turawa.pl oraz u sołtysów. Do momentu otrzymania zawiadomienia prosimy o 
uiszczanie opłaty zgodnie z obowiązującą stawką.  
Jednocześnie informujemy, że papier i tekturę w miesiącu lutym i marcu 2020 mieszkańcy mogą jeszcze 
gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. 

 
 

REJON 1 

MIEJSCOWOŚCI: OSOWIEC, TRZĘSINA, TURAWA 

REJON 2 

MIEJSCOWOŚCI: KOTÓRZ MAŁY, WĘGRY 

http://www.turawa.pl/
http://www.turawa.pl/


 
 

 
 
 

 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 

ODPADY 
KOMUNALNE 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

LUTY 3, 17 7, 21 - 5 

MARZEC 2, 16, 30 6, 20 24 4 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
Urząd Gminy Turawa w najbliższym czasie poinformuje mieszkańców o zmianie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz o ewentualnej zmianie stawki tej opłaty. Informacje te będą udostępnione na 
stronie internetowej www.turawa.pl oraz u sołtysów. Do momentu otrzymania zawiadomienia prosimy o 
uiszczanie opłaty zgodnie z obowiązującą stawką.  
Jednocześnie informujemy, że papier i tekturę w miesiącu lutym i marcu 2020 mieszkańcy mogą jeszcze 
gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. 

 

 

 
 

 
 

 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 

ODPADY 
KOMUNALNE 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

LUTY 13, 27 12, 26 - 5 

MARZEC 12, 26 11, 25 25 4 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
Urząd Gminy Turawa w najbliższym czasie poinformuje mieszkańców o zmianie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz o ewentualnej zmianie stawki tej opłaty. Informacje te będą udostępnione na 
stronie internetowej www.turawa.pl oraz u sołtysów. Do momentu otrzymania zawiadomienia prosimy o 
uiszczanie opłaty zgodnie z obowiązującą stawką.  
Jednocześnie informujemy, że papier i tekturę w miesiącu lutym i marcu 2020 mieszkańcy mogą jeszcze 
gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. 

 
 
 
 

REJON 3 

MIEJSCOWOŚCI: ZAKRZÓW TUR., KADŁUB TUR., LIGOTA TUR. 

REJON 4 

MIEJSCOWOŚCI: ZAWADA, RZĘDÓW, OSIEDLE ZAWADA 

http://www.turawa.pl/
http://www.turawa.pl/


 
 

 
 
 

 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 

ODPADY 
KOMUNALNE 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

LUTY 4, 18 7, 21 - 10 

MARZEC 3, 17, 31 6, 20 24 9 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
Urząd Gminy Turawa w najbliższym czasie poinformuje mieszkańców o zmianie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz o ewentualnej zmianie stawki tej opłaty. Informacje te będą udostępnione na 
stronie internetowej www.turawa.pl oraz u sołtysów. Do momentu otrzymania zawiadomienia prosimy o 
uiszczanie opłaty zgodnie z obowiązującą stawką.  
Jednocześnie informujemy, że papier i tekturę w miesiącu lutym i marcu 2020 mieszkańcy mogą jeszcze 
gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. 

 
 

 
 
 

 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 

ODPADY 
KOMUNALNE 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

LUTY 4, 18 5, 19 11 17 

MARZEC 3, 17, 31 4, 18 - 16 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
Urząd Gminy Turawa w najbliższym czasie poinformuje mieszkańców o zmianie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz o ewentualnej zmianie stawki tej opłaty. Informacje te będą udostępnione na 
stronie internetowej www.turawa.pl oraz u sołtysów. Do momentu otrzymania zawiadomienia prosimy o 
uiszczanie opłaty zgodnie z obowiązującą stawką.  
Jednocześnie informujemy, że papier i tekturę w miesiącu lutym i marcu 2020 mieszkańcy mogą jeszcze 
gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. 

 
 
 
 
 

REJON 5 

MIEJSCOWOŚCI: BIERDZANY 

REJON 6 

MIEJSCOWOŚCI: KOTÓRZ WIELKI 

http://www.turawa.pl/
http://www.turawa.pl/


 
 

 
 

 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 

ODPADY 
KOMUNALNE 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

LUTY 4, 18 14, 28 - 10 

MARZEC 3, 17, 31 13, 27 10 9 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
Urząd Gminy Turawa w najbliższym czasie poinformuje mieszkańców o zmianie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz o ewentualnej zmianie stawki tej opłaty. Informacje te będą udostępnione na 
stronie internetowej www.turawa.pl oraz u sołtysów. Do momentu otrzymania zawiadomienia prosimy o 
uiszczanie opłaty zgodnie z obowiązującą stawką.  
Jednocześnie informujemy, że papier i tekturę w miesiącu lutym i marcu 2020 mieszkańcy mogą jeszcze 
gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. 

 
 

REJON 7 

MIEJSCOWOŚCI: TURAWA MARSZAŁKI 

http://www.turawa.pl/

