
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH POSESJI ZAMIESZKAŁYCH 

W 2023 ROKU Z TERENU GMINY KRYNICE 

 

Firma odbierająca odpady komunalne:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

 i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim 

ul. Lwowska 37 A 

22-600 Tomaszów Lubelski 
 

Gmina Krynice 

 

 

Miesiąc  

odbioru 

odpadów 

       Odpady zmieszane            

        Popiół              

 

(dzień odbioru) 

Odpady wielkogabarytowe, 

Metale i tworzywa sztuczne zużyte opony, zużyty sprzęt 

         Papier i tektura                         elektryczny i elektroniczny 

 

               Szkło                                (dzień odbioru) 

            Bioodpady                   
             (dzień odbioru)  

Styczeń 4 4 - 

Luty 2 2 - 

Marzec 2 2 - 

Kwiecień 11 11 - 

Maj 4 - 29 

Czerwiec 1 - - 

Lipiec 3 - - 

Sierpień 1 - - 

Wrzesień 4 - - 
Październik 2 2 - 

Listopad 6 6 27 

Grudzień 4 4 - 
 

 Zasady dobrej współpracy: 

 

1.Konieczność wystawiania pojemnika z odpadami zmieszanymi lub worków z odpadami 

segregowanymi, gabarytów, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed posesję w 

odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni OBOWIĄZKOWO przed godziną 7°° w dniu 

wywozu, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych. 

2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję. Szczególne przypadki 

(ciężka choroba, niepełnosprawność, itp.) prosimy zgłaszać przynajmniej na 2 dni przed wyznaczonym 

odbiorem do naszego Biura Obsługi Klienta (BOK) celem ustalenia danych adresowych oraz 

potwierdzenia zgłaszanego stanu w UG w Krynicach.  

4.Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie 

gminy Krynice. Butelki plastikowe należy zgnieść, opakowań szklanych nie rozbijamy. Szkło okienne 

wrzucamy do odpadów zmieszanych!!! Opakowania po śmietanie, jogurtach powinny być czyste.  

5. Każdy rodzaj odpadów pakujemy do oddzielnego pojemnika (worka). Nie mieszamy w jednym worku 

np. butelek PET z butelkami szklanymi, szkła z trawą, papieru z plastikiem itp.  

 6. Do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 7:00 -15:00 pozostaje nasze BOK pod numerem 

telefonu 84 6645118 lub 609320572. Prosimy dzwonić w razie pytań, w celu wyjaśnienia wątpliwości 

czy reklamacji usługi. Chętnie udzielimy wyjaśnień i wysłuchamy Państwa uwag. W BOK można 

uzyskać informację np. o dostępności pojemników, worków, terminach wywozu itp.  

7. Informujemy również, że PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW czynny jest w 

czwarty piątek każdego miesiąca w godzinach od 12:00 do 17:00 pod adresem Krynice 136 (dawna 

baza SKR). 


