
Urząd Gminy w Murowie 
ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami tel. 77 4214034, 4270295 wew. 115 

 

Harmonogram  
wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Murów 

Styczeń – Czerwiec 2014 
 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 2 kwiecień 2014 
Odpady wielkogabarytowe to: meble (krzesła, szafy, tapczany, łóŜka, fotele), dywany, materace, pierzyny, rowery, duŜe 
zabawki, wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na 
gospodarstwo. 

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w kontenerze mobilnym 
czynnym w godz. 1100 – 1700 obsługiwanym przez firmę Remondis. 

Miesiąc Dzień Miejscowość 
13  Stare Budkowice  – Rynek (przy sklepie GS) 
14  Zagwi ździe  – Lipowa 11a (przy remizie OSP) 
15  Murów  – Wolności 22 (przy szkole podstawowej) 

Maj 

16  Grabczok  – przy kościele 
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych to: farby, lakiery, oleje i opakowania po nich, 
akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach 
ochrony roślin, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Kały, Nowe Budkowice, Stare Budkowice, Wojszyn (REMONDIS) 

 
Rodzaj odpadów i dzień wywozu 

Odpady segregowane Miesiąc 
Odpady zmieszane Worki  

(papier, szkło, plastk) 
Pojemnik brązowy 

(bioodpady) 
Styczeń 8, 21* 17 11 (sobota) 
Luty 4 ,18* 14 14 
Marzec 4, 18* 14 14 
Kwiecień 1, 15*, 29 11 11 
Maj 13*, 27 9 9 
Czerwiec 10*, 24 6 6 
* - dla wywozu co 4 tygodnie 
Gospodarstwa 1-2 osobowe – odpady zmieszane odbierane są co 4 tygodnie, 
Gospodarstwa 3 osobowe i większe – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, 
Sklepy, firmy, szkoły – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie. 



Urząd Gminy w Murowie 
ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami tel. 77 4214034, 4270295 wew. 115 

 

 

Harmonogram  
wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Murów 

Styczeń – Czerwiec 2014 
 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 2 kwiecień 2014 
Odpady wielkogabarytowe to: meble (krzesła, szafy, tapczany, łóŜka, fotele), dywany, materace, pierzyny, rowery, duŜe 
zabawki, wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na 
gospodarstwo. 

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w kontenerze mobilnym 
czynnym w godz. 1100 – 1700 obsługiwanym przez firmę Remondis. 

Miesiąc Dzień Miejscowość 
13  Stare Budkowice  – Rynek (przy sklepie GS) 
14  Zagwi ździe  – Lipowa 11a (przy remizie OSP) 
15  Murów  – Wolności 22 (przy szkole podstawowej) 

Maj 

16  Grabczok  – przy kościele 
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych to: farby, lakiery, oleje i opakowania po nich, 
akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach 
ochrony roślin, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Bukowo, D ębiniec (odbiera REMONDIS) 

 
Rodzaj odpadów i dzień wywozu 

Odpady segregowane Miesiąc 
Odpady zmieszane Worki  

(papier, szkło, plastik) 
Pojemnik brązowy 

(bioodpady) 
Styczeń 8*, 21 17 11 (sobota) 
Luty 4*,18 14 14 
Marzec 4*, 18 14 14 
Kwiecień 1*, 15, 29* 11 11 
Maj 13*, 27 9 9 
Czerwiec 10*, 24 6 6 
* - dla wywozu co 4 tygodnie 
Gospodarstwa 1-2 osobowe – odpady zmieszane odbierane są co 4 tygodnie, 
Gospodarstwa 3 osobowe i większe – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, 
Sklepy, firmy, szkoły – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie. 



Urząd Gminy w Murowie 
ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami tel. 77 4214034, 4270295 wew. 115 

 

Harmonogram  
wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Murów 

Styczeń – Czerwiec 2014 
 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 23 kwiecień 2014 
Odpady wielkogabarytowe to: meble (krzesła, szafy, tapczany, łóŜka, fotele), dywany, materace, pierzyny, rowery, duŜe 
zabawki, wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na 
gospodarstwo. 

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w kontenerze mobilnym 
czynnym w godz. 1100 – 1700 obsługiwanym przez firmę Remondis. 

Miesiąc Dzień Miejscowość 
13  Stare Budkowice  – Rynek (przy sklepie GS) 
14  Zagwi ździe  – Lipowa 11a (przy remizie OSP) 
15  Murów  – Wolności 22 (przy szkole podstawowej) 

Maj 

16  Grabczok  – przy kościele 
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych to: farby, lakiery, oleje i opakowania po nich, 
akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach 
ochrony roślin, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Murów - bez Spółdzielni Mieszkaniowej (odbiera Eko-Trans) 

 
Rodzaj odpadów i dzień wywozu 

Odpady segregowane Miesiąc 
Odpady zmieszane Worki  

(papier, szkło, plastik) 
Pojemnik brązowy 

(bioodpady) 
Styczeń 8, 20* 13 11 (sobota) 
Luty 3, 17* 10 14 
Marzec 3, 17*, 31 10 14 
Kwiecień 14*, 28 7 11 
Maj 12*, 26 5 9 
Czerwiec 9*, 23 2 6 
* - dla wywozu co 4 tygodnie 
Gospodarstwa 1-2 osobowe – odpady zmieszane odbierane są co 4 tygodnie, 
Gospodarstwa 3 osobowe i większe – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, 
Sklepy, firmy, szkoły – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie. 



Urząd Gminy w Murowie 
ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami tel. 77 4214034, 4270295 wew. 115 

 

Harmonogram  
wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Murów 

Styczeń – Czerwiec 2014 
 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 24 kwiecień 2014 
Odpady wielkogabarytowe to: meble (krzesła, szafy, tapczany, łóŜka, fotele), dywany, materace, pierzyny, rowery, duŜe 
zabawki, wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na 
gospodarstwo. 

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w kontenerze mobilnym 
czynnym w godz. 1100 – 1700 obsługiwanym przez firmę Remondis. 

Miesiąc Dzień Miejscowość 
13  Stare Budkowice  – Rynek (przy sklepie GS) 
14  Zagwi ździe  – Lipowa 11a (przy remizie OSP) 
15  Murów  – Wolności 22 (przy szkole podstawowej) 

Maj 

16  Grabczok  – przy kościele 
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych to: farby, lakiery, oleje i opakowania po nich, 
akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach 
ochrony roślin, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 
 

Zagwi ździe, Morcinek (odbiera Eko-Trans) 

 
Rodzaj odpadów i dzień wywozu 

Odpady segregowane Miesiąc 
Odpady zmieszane Worki  

(papier, szkło, plastik) 
Pojemnik brązowy 

(bioodpady) 
Styczeń 7, 21* 14 11 (sobota) 
Luty 4, 18* 11 14 
Marzec 4, 18* 11 14 
Kwiecień 1, 15*, 29 8 11 
Maj 13*, 27 6 9 
Czerwiec 10*, 24 3 6 
* - dla wywozu co 4 tygodnie 
Gospodarstwa 1-2 osobowe – odpady zmieszane odbierane są co 4 tygodnie, 
Gospodarstwa 3 osobowe i większe – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, 
Sklepy, firmy, szkoły – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie. 



Urząd Gminy w Murowie 
ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami tel. 77 4214034, 4270295 wew. 115 

 

Harmonogram  
wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Murów 

Styczeń – Czerwiec 2014 
 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 23 kwiecień 2014 
Odpady wielkogabarytowe to: meble (krzesła, szafy, tapczany, łóŜka, fotele), dywany, materace, pierzyny, rowery, duŜe 
zabawki, wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na 
gospodarstwo. 

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w kontenerze mobilnym 
czynnym w godz. 1100 – 1700 obsługiwanym przez firmę Remondis. 

Miesiąc Dzień Miejscowość 
13  Stare Budkowice  – Rynek (przy sklepie GS) 
14  Zagwi ździe  – Lipowa 11a (przy remizie OSP) 
15  Murów  – Wolności 22 (przy szkole podstawowej) 

Maj 

16  Grabczok  – przy kościele 
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych to: farby, lakiery, oleje i opakowania po nich, 
akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach 
ochrony roślin, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Grabczok, Czarna Woda, Okoły  (odbiera Eko-Trans) 

 
Rodzaj odpadów i dzień wywozu 

Odpady segregowane Miesiąc 
Odpady zmieszane Worki  

(papier, szkło, plastik) 
Pojemnik brązowy 

(bioodpady) 
Styczeń 7, 22* 13 11 (sobota) 
Luty 4, 19* 10 14 
Marzec 4, 19* 10 14 
Kwiecień 1, 16*, 29 7 11 
Maj 14*, 27 5 9 
Czerwiec 11*, 24 2 6 
* - dla wywozu co 4 tygodnie 
Gospodarstwa 1-2 osobowe – odpady zmieszane odbierane są co 4 tygodnie, 
Gospodarstwa 3 osobowe i większe – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, 
Sklepy, firmy, szkoły – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie. 



Urząd Gminy w Murowie 
ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami tel. 77 4214034, 4270295 wew. 115 

 

Harmonogram  
wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Murów 

Styczeń – Czerwiec 2014 
 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 24 kwiecień 2014 
Odpady wielkogabarytowe to: meble (krzesła, szafy, tapczany, łóŜka, fotele), dywany, materace, pierzyny, rowery, duŜe 
zabawki, wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na 
gospodarstwo. 

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w kontenerze mobilnym 
czynnym w godz. 1100 – 1700 obsługiwanym przez firmę Remondis. 

Miesiąc Dzień Miejscowość 
13  Stare Budkowice  – Rynek (przy sklepie GS) 
14  Zagwi ździe  – Lipowa 11a (przy remizie OSP) 
15  Murów  – Wolności 22 (przy szkole podstawowej) 

Maj 

16  Grabczok  – przy kościele 
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych to: farby, lakiery, oleje i opakowania po nich, 
akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach 
ochrony roślin, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Grabice, K ęszyce , Mańczok, Młodni, Radomierowice, Święciny  
(odbiera Eko-Trans) 

 
Rodzaj odpadów i dzień wywozu 

Odpady segregowane Miesiąc 
Odpady zmieszane Worki  

(papier, szkło, plastik) 
Pojemnik brązowy 

(bioodpady) 
Styczeń 7, 22* 14 11 (sobota) 
Luty 4, 19* 11 14 
Marzec 4, 19* 11 14 
Kwiecień 1, 16*, 29 8 11 
Maj 14*, 27 6 9 
Czerwiec 11*, 24 3 6 
* - dla wywozu co 4 tygodnie 
Gospodarstwa 1-2 osobowe – odpady zmieszane odbierane są co 4 tygodnie, 
Gospodarstwa 3 osobowe i większe – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, 
Sklepy, firmy, szkoły – odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie. 


