
          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

RAKOCZEGO

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

RATUSZOWA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

RYNEK

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

REJA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I środa I i III środa
I, III, IV 

środa
środa

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LUTY środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MARZEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MAJ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LIPIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

REJTANA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

ROSŁAŃSKIEGO

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIENKIEWICZA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SANOCKA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SERBAŃSKA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I środa I i III środa
I, III, IV 

środa
środa

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LUTY środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MARZEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MAJ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LIPIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SMOLKI

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I środa I i III środa
I, III, IV 

środa
środa

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LUTY środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MARZEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MAJ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LIPIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SOWIŃSKIEGO

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I środa I i III środa
I, III, IV 

środa
środa

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LUTY środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MARZEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MAJ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LIPIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SIEMIERADZKIEGO

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

II                   

środa

II i IV            

środa

I, III, IV 

środa
środa

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LUTY środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MARZEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MAJ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LIPIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SPORTOWA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I środa I i III środa
I, III, IV 

środa
środa

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LUTY środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MARZEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

MAJ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LIPIEC środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ środa środa środa środa pn, śr, pt środa środa

STASZICA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I piątek I i III piątek
I, III, IV 

piątek
piątek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

LUTY piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

MARZEC piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

MAJ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

SIELECKA

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I piątek I i III piątek
I, III, IV 

piątek
piątek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

LUTY piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

MARZEC piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

MAJ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ piątek piątek piątek piątek pn, śr, pt środa środa

SOBÓTKI

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

ŚNIGURSKIEGO

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

ŚMIAŁEGO

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA



          Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp.z o.o. ul. Słowackiego 104 , tel.kont. 16 678 24 38 ; pn.-pt.7:00-15:00

1x m-c 2x m-c 3x m-c 1x tyg.

2 lub 3              

x                     

w  tyg.

I poniedziałek
I i III 

poniedziałek

I, III, IV 

poniedziałek
poniedziałek

3x tygodniu 

pn, śr, pt

2 x m-c                          

(tworzywa 

sztuczne i 

makulatura)        

II i IV środa

1 x m-c                          

(szkło)                

IV środa

STYCZEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LUTY poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MARZEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

KWIECIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

MAJ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

CZERWIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LIPIEC poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SIERPIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

WRZESIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

PAŹDZIERNIK poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

LISTOPAD poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

GRUDZIEŃ poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek pn, śr, pt środa środa

SŁOWACKIEGO

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o., ul. Bakończycka 7, tel. kont. 16 675-15-41/42; pn-pt. 7:00-15:00

Urząd Miasta Przemyśl, tel. kont. 16 675-20-76; pn.-pt. 7:30-15:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Sportowa 1; wt.-pt. 10:00-17:00; sobota 8:00-13:00

ULICA: MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE SEGREGACJA


