
Data sporządzenia: 01.03.2021r.

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.

WLG 19 WLG WLG 13 WLG WLG 8 WLG

WLG WLG 24 WLG

LIPIEC SIERPIEŃ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU       

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe) -  Os. Dambonia

 KURPIOWSKA,  NIEMODLIŃSKA 

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ



Data sporządzenia: 01.03.2021r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU      

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe)  "bliskie ZAODRZE"

BOLKOWSKA, 

WLG WLG 26 WLG

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WLG 21 WLG WLG 15 WLG WLG 10 WLG

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.



Data sporządzenia: 01.03.2021r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU       

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe) - MALARZY I MUZYKÓW

   PL. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO, 

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WLG WLG 26 WLG

15 WLG

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.

WLG 10 WLG

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

WLG 21 WLG WLG



Data sporządzenia: 01.03.2021r.

12 WLG

CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WLG 22 WLG WLG 16 WLG

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.

KWIECIEŃ MAJ

WLG

WLG 1 WLG 27 WLG

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU      

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe) -  ZAKRZÓW

BUDOWLANYCH, LUBOSZYCKA 



Data sporządzenia: 01.03.2021r.

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

Oznaczenia: 

CZARNY     - pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (zmieszane odpady komunalne); 

ŻÓŁTY        - odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych;                                                                                                                                                                                                                                  

NIEBIESKI   - odpady z papieru, tektury;

ZIELONY     - odpady szklane; 

BIOODPADY - odpady ulegające biodegradacji; 

    *             - termin mycia i dezynfekcji pojemników

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.

GRUDZIEŃ

WLG 1 WLG 27 WLG

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

12 WLG

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU        

Nieruchomości niezamieszkałe 

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe) 

DOBRZEŃSKA

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

WLG 22 WLG WLG 16 WLG WLG



Data sporządzenia: 01.03.2021r.

WLG WLG 20 WLG

WLG 15 WLG WLG 5 WLG 30

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe) - Grotowice

OŚWIĘCIMSKA

GRUDZIEŃ

WLG 9 WLG

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.



Data sporządzenia: 01.03.2021r.

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WLG WLG 20 WLG

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe)  - Kolonia Gosławicka 

CZĘSTOCHOWSKA

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

Oznaczenia: 

CZARNY     - pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (zmieszane odpady komunalne); 

ŻÓŁTY        - odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych;                                                                                                                                                                                                                                  

NIEBIESKI   - odpady z papieru, tektury;

ZIELONY     - odpady szklane; 

BIOODPADY - odpady ulegające biodegradacji; 

    *             - termin mycia i dezynfekcji pojemników

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.

WLG 9 WLG WLG 5 WLG 30WLG 15 WLG



Data sporządzenia: 01.03.2021r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe) - Nowa Wieś Królewska

GABRIELA NARUTOWICZA, LUDWIKA SOLSKIEGO, JAGIELLONÓW, MARKA Z JEMIELNICY

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WLG

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

WLG 20 WLG

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.

WLG 15 WLG WLG 9 WLG WLG 5 WLG 30



Data sporządzenia: 01.03.2021r.

Uwaga: Pojemniki należy udostępnić do opróżnienia w dniu wywozu do godziny 6
00

.

Oznaczenia: 

Harmonogram jest dostępny na stronach internetowych: www.opole.pl, www.smieciopolis.opole.pl (reklamacje tel. 77 44-13-237) - harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku.                                                                                          

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. mycia pojemników

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że: 

1. Mycie pojemników prowadzi się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w terminach, które na harmonogramie oznaczone są gwiazdką. 

2. Usługa mycia pojemników przeprowadzana jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, a w przypadku temperatur ujemnych mycie odbędzie się w innym terminie wskazanym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Opola oraz będzie dostępny pod numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z mieszkańcami, 

3. Mycie pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień.

WLG 14 WLG WLG 8 WLG WLG 4 WLG 29

GRUDZIEŃ

WLG WLG 19 WLG

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU

Zabudowa niezamieszkała (Ogrody Działkowe) - os. Armii Krajowej, os. Śląska

 KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO 

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC


