
ZMIANA harmonogramu wywozu odpadów dla Gminy Bochnia 

zmiana obowiązuje od 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r.  

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych 
Cerekiew 

Bessów 

Bogucice 

Majkowice 

Gawłów 

Ostrów 

Szlachecki 

Zatoka 

Słomka 

Krzyżanowice 

Proszówki 

Baczków 

Damienice 

Siedlec 

Stanisławice 

Cikowice 

Chełm 

Moszczenica 

Gorzków 

Brzeźnica  

Łapczyca 

Gierczyce  

Dąbrowica 

Grabina 

Zawada  

Wola 

Nieszkowska 

Nieszkowice 

Wielkie 

Nieszkowice 

Małe 

Stradomka 

Buczyna 

Nieprześnia 

Pogwizdów 

Częstotliwość co 28 dni 
04.11.2013 r. 05.11.2013 r. 06.11.2013 r. 07.11.2013 r. 08.11.2013 r. 12.11.2013 r. 13.11.2013 r. 14.11.2013 r. 

02.12.2013 r. 03.12.2013 r. 04.12.2013 r. 05.12.2013 r. 06.12.2013 r. 09.12.2013 r.  10.12.2013 r. 11.12.2013 r. 

 

Odpady komunalne, oraz surowce wtórne powinny być wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 7:00 w dniu 

odbioru (odpadów nie odbieramy  z terenu posesji). Worki z surowcami wtórnymi prosimy wystawiać po napełnieniu do 

pełnej objętości – zawiązane. 

 

 

Prosimy  o zwrócenie uwagi na  zawartość wystawianych przez Państwa surowców wtórnych. W przypadku, gdy worki z 

surowcami wtórnymi zanieczyszczone będą innymi odpadami MPGO Sp. z o.o. ma obowiązek zgodnie z Regulaminem 

utrzymania porządku i czystości  w Gminie Bochnia zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Gminy Bochnia. 

UWAGA! Odpady pobudowane i rozbiórkowe odbierane są tylko po indywidualnym zgłoszeniu bezpośrednio do firmy 

MPGO Sp. z o.o. tel. (12) 251-62-60 za dodatkową opłatą. 
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