
ZUK EKO – GAB s.c. www.ekogab.pl Tel 63 288 72 69 

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn 
X, XI, XII 2018  

Kawęczyn 11, Leśnictwo 8, Milejów 28  

 

ROK 2018 

Październik 9 – odpady w 
pojemniku, popiół w 
pojemniku, worek żółty, 
zielony, niebieski 

Grudzień 11 – odpady w 
pojemniku, popiół w 
pojemniku, worek żółty, 
zielony, niebieski 

 

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko 

zapełnionych, zawiązanych worków przy drodze publicznej do 

godziny 720 

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w 

terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru odpadów. 

 

c.d. na odwrocie (ROK 2019) 
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Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn  

ROK 2019 

Kawęczyn 11, Leśnictwo 8, Milejów 28  

 

ROK 2019 

Luty 12 – odpady w pojemniku,     
popiół w pojemniku,           
worek: żółty 

Kwiecień 9 – odpady w 
pojemniku, popiół w 
pojemniku, worek: żółty, 
zielony, niebieski 

Czerwiec 11 – odpady w 
pojemniku, worek: żółty, 
zielony, niebieski 

Sierpień 13 – odpady w 
pojemniku, worek: żółty 

Październik 8 – odpady w 
pojemniku, popiół w 
pojemniku, worek żółty, 
zielony, niebieski 

Grudzień 10 – odpady w 
pojemniku, popiół w 
pojemniku,  worek żółty, 
zielony, niebieski 

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, 

zawiązanych worków przy drodze publicznej do godziny 720 

KWIECIEŃ 29 i WRZESIEŃ 30 – odbiór odpadów wielkogabarytowych: stare 
meble, dywany, wersalki, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(np. telewizory, lodówki itp.) zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe). 
Odpady należy wystawić przy drodze publicznej do godziny 720.  

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe należy zgłosić terminach                  

8 – 24.04.2019r. oraz 9 – 25.09.2019r. pod nr tel. 63 288 59 24 
 

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 
dni roboczych po planowanym terminie odbioru odpadów. 
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