
Harmonogram odbioru odpadów  
zmieszanych i segregowanych  

z zabudowy jednorodzinnej w 2013 r.  
z poniższych miejscowości w gminie Orla: 

 

UWAGA 

Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. 
 Pojemniki i worki muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru odpadów od godz. 6:00 rano.  

 Pojemnik i worki nie udostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane.  

 

 
Orla:  

ul. Plac Fabryczny  

ul. Mickiewicza   

ul. Wyzwolenia   

ul. Kleszczelowska  

ul. Piaskowa   

 

ul. 1-go Maja   

ul. Koszelowska   

ul. Żwirki i Wigury   

ul. Krzywa  

ul. Bielska  

 

ul. Armii 

Czerwonej   

ul. Konopnickej  

ul. Wąska  

ul. Ogrodowa   

ul. Sienkiewicza  

ul. Polna  

ul. Spółdzielcza  

ul. Partyzantów  

ul. Orzeszkowej  

ul. Krótka  

 
Wywóz z powyższych posesji w dniach: 

5 lipiec   2 sierpień   6 wrzesień   4 październik  2 listopad  6 grudzień 
 

 

 

Gregorowce  
Koszele  
Kruhłe  

Malinniki  
Reduty  
 

Wólka 
Wygonowska  
Dydule  

 
Moskiewce  
Oleksze  

 
Wywóz z powyższych posesji w dniach: 

12 lipiec   9 sierpień   13 wrzesień   11 październik  8 listopad  13 grudzień 
 

 

 

Gredele   
Gredele kolonia  
Koszki  
Krywiatycze  

Mikłasze  
Paszkowszczyzna  
Pawlinowo  
Spiczki  

Szczyty Dzięciołowo  
Szczyty Nowodwory  
Szernie  
Antonowo  

Czechy Zabłotne  
Topczykały  
Wólka  

 
Wywóz z powyższych posesji w dniach: 

19 lipiec   16 sierpień   20 wrzesień   18 październik  15 listopad  20 grudzień 

 
 

Informacje dodatkowe 
 

Zasady segregacji odpadów 



Na każdą posesję, która zadeklarowała segregację, zostanie dostarczony do końca września dodatkowy 
pojemnik na surowce wtórne.  

Do tego czasu mogą Państwo wrzucać surowce wtórne do pojemnika na odpady zmieszane bez żadnych 
konsekwencji.  

 

W pojemniku na odpady suche (surowcowe) będą Państwo zbierać razem:  plastik, opakowania 
wielomateriałowe i opakowania metalowe, papier i tekstylia, szkło  

 

Mieszkańcy, którzy zgłoszą zapotrzebowanie (do biura ASTWY, pod nr tel. 85 676 05 23) otrzymają 
dodatkowo worki:  
 

- 5 szt. bezbarwny – na odpady zielone, zbierane od 15 kwietnia do 15 listopada  
(otrzymają go Państwo przy najbliższym odbiorze odpadów segregowanych)  
 

- 3 szt. czarny – na schłodzony popiół i żużel, zbierane od 15 października do 15 kwietnia (otrzymają go 
Państwo przed sezonem grzewczym) 
 

WAŻNE! Prosimy przestrzegać zasad segregacji – co można zbierać                                                 w 
poszczególnych pojemnikach i workach oraz czego nie można do nich wrzucać.  

Do harmonogramu załączamy ulotkę Urzędu Gminy Orla o selektywnej zbiórce. 

Informacje na ten temat znajdą też Państwo na naszej stronie www.astwa.pl  

 

Odpady zielone i popiół będą zbierane przy odbiorze odpadów segregowanych.  

Worki te należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich całkowitym zapełnieniu. 

Przy odbiorze tych worków zostawimy na posesji taką samą ilość worków pustych. 

Jeśli potrzebują Państwo większą ilość worków, prosimy się po nie zgłaszać do naszych pracowników 
zbierających worki lub do biura ASTWY. 

Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. Niektóre worki mogą mieć załączoną taśmę 
do zawiązania lub wbudowaną taśmę ściągającą. 

  

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, zużytych opon oraz odpadów problemowych / niebezpiecznych  

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej  

do dnia 20 WRZEŚNIA 2013  

Odpady będą zbierane od dnia 21 września od godz. 6:00 

Nie będą zabierane odpady wystawione już po przejechaniu przez daną miejscowość samochodu 
zbierającego te odpady. 

Zbierane będą wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady z działalności 
gospodarczej nie będą przyjmowane. 

 

Harmonogram oraz więcej informacji na naszej stronie www.astwa.pl 
oraz na stronie Urzędu Gminy www.orla.pl  


