
Kontakt:

MZU Sp. z o.o.

telefon: e-mail:
12/ 276 58 33  | 12/ 357 20 47 bok@mzu.gminaskawina.pl

Odpady winny byæ wystawiane do godziny 7:00 w widocznym miejscu 
publicznym zapewniaj¹cym dojazd samochodu œmieciarki.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych,choinek oraz odpadów zielonych realizowany 
bêdzie po uprzednim zg³oszeniu telefonicznym b¹dŸ poprzez pocztê e-mail.

Zg³oszenie powinno byæ z³o¿one do godziny 15:00 w dniu poprzedzaj¹cym termin odbioru.
Odbiór odpadów zielonych oraz BIO nie dotyczy nieruchomoœci ze zdeklarowanym kompostownikiem.

Interwencje nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie do 3 dni roboczych, po wyst¹pieniu zdarzenia 
bêd¹cego przedmiotem interwencji do UMiG Skawina  tel.: 12-277-01-08,   e-mail: a.chmielarczyk@gminaskawina.pl

Pojemniki do gromadzenia odpadów mo¿na nabyæ 

w Skawinie przy ul. Pi³sudskiego 25, tel.: 12-276-58-33

obowi¹zuj¹cy od dnia 1 stycznia 2023 r.



obowi¹zuj¹cy od dnia 1 stycznia 2023 r.

Kontakt:

MZU Sp. z o.o.

telefon:
e-mail:

 12/ 276 58 33 |  12/ 357 20 47 bok@mzu.gminaskawina.pl

Odpady winny byæ wystawiane do godziny 7:00 w widocznym miejscu 
publicznym zapewniaj¹cym dojazd samochodu œmieciarki.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych,choinek oraz odpadów zielonych realizowany 
bêdzie po uprzednim zg³oszeniu telefonicznym b¹dŸ poprzez pocztê e-mail.

 n
ie

ru
ch

o
m

o
œc

i z
a

m
ie

sz
k

a
³e

Zg³oszenie powinno byæ z³o¿one do godziny 15:00 w dniu poprzedzaj¹cym termin odbioru.
Odbiór odpadów zielonych oraz BIO nie dotyczy nieruchomoœci ze zdeklarowanym kompostownikiem.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, AGD I RTV ZALICZAMY: DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, AGD I RTV NIE ZALICZAMY:

DO ODPADÓW ZIELONYCH NIE ZALICZAMY:

JAKO ODPADY ZIELONE ODBIERANE BÊD¥: 
stare meble np. fotele, krzes³a, kanapy, ³ó¿ka, materace, sofy, szafy;
wyk³adziny i dywany;
wózki dzieciêce, sanki, rowery itp.;
armatura ³azienkowa.
zu¿yty, kompletny sprzêt elektryczny i elektroniczny;
styropian pochodz¹cy z opakowañ sprzêtu AGD i RTV

odpady powsta³e w wyniku demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji;
styropian budowlany, we³na mineralna;
odpady poremontowe i gruz (w tym ceramika ³azienkowa);
stolarka budowlana (okna, drzwi), panele (pod³ogowe i œcienne)
opony samochodowe, dêtki;
siding

- trawa i ga³êzie luzem;
- drzewa, korzenie drzew i pnie drzew;
- drewno pochodz¹ce z remontów i budów;
- drewniana stolarka budowlana;
- parkiety;
- odpady kuchenne

- trawa i drobne ga³êzie w workach;

Odpady mo¿na przekazywaæ równie¿
 we w³asnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Skawinie przy ul. Fieldorfa-Nila 8. 
Tel.: 12-357-20-47

Pojemniki do gromadzenia odpadów mo¿na nabyæ w Skawinie przy ul. Pi³sudskiego 25, tel.: 12-276-58-33

Interwencje nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie do 3 dni roboczych, po wyst¹pieniu zdarzenia 
bêd¹cego przedmiotem interwencji do UMiG Skawina  tel.: 12-277-01-08,   e-mail: a.chmielarczyk@gminaskawina.pl


