
Metale i tworzywa sztuczne, Makulatura Bio

11-go Listopada poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Akacjowa wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Al. J. Piłsudskiego środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Armii Krajowej wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Barlickiego poniedziałek - czwartek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Bohaterów 14 Brygady wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Bohaterów Getta Warszawskiego wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Borek poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Browarna wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Bursztynowa poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Chemików wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Chopina poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Czołgistów wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Długa poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Dr J.S. Rodego poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Dolna piątek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Dr K. Benniego poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Dr S. Sterlinga poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Dr M. Biernackiego wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Dzieci Polskich poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Fabryczna środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Farbiarska środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023
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Gen. Grota-Roweckiego wtorek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Gen. J. Hallera poniedziałek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Gen. W. Sikorskiego poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Gen. Bema wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Głowackiego wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Główna środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Górna środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Graniczna poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Grunwaldzka środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Hoża wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

H. Kołłątaja wtorek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

J.U. Niemcewicza wtorek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Jagiellońska środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Jałowcowa wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Jana Pawła II czwartek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Jerozolimska wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Joselewicza środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Józefowska piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * raz w tygodniu czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Klonowa czwartek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Kombatantów poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Konstytucji 3-go Maja wtorek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Krzywa poniedziałek - czwartek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Krzyżowa środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Ks. J. Popiełuszki środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Ks. J. Skorupki poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023



Kwiatowa poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Legionów czwartek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

L.W. May'a poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Lewa poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Ligi Morskiej i Rzecznej wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Lipowa czwartek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Luboszewska środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

L. Zamenhofa poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Majowa piątek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

M. Bohuszewiczówny poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Mazowiecka wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Mickiewicza środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Mireckiego piątek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Murarska środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Nadrzeczna wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Niebrowska poniedziałek - czwartek piątek piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Niecała wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Niska wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Nowowiejska wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

O.M. Kolbe poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Ogrodowa poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

O.A. Małkowskich wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Partyzantów wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Piekarska środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

P. Bardowskiego poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023



Pl. Kościuszki wtorek - piątek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Pl. Narutowicza środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Polna wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Prez. I. Mościckiego wtorek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Prof. T. Seweryna wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Radomska / Okopowa środa wtorek wtorek wtorek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

R. Paszkowskiego poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Rolna poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

R. Mielczarskiego poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Siedmiodomki poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Słoneczna wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Słowackiego wtorek - piątek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Smugowa poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Smutna wtorek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Sosnowa czwartek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Spalska piątek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

S. Dubois poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Stolarska wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Strzelecka wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Synów Pułku poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Szarych Szeregów poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Szczęśliwa czwartek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Szeroka poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Szkolna wtorek - piątek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Środkowa poniedziałek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023



Św. Antoniego wtorek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Techniczna wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Tkacka środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

T. Ostrowskiego poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Topolowa wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

W. Wróblewskiego poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek poniedziałek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

W. Panfil poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Warszawska wtorek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Wiejska wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Wierzbowa poniedziałek - czwartek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
26.01.2023                                                         

10.08.2023

Wrzosowa środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Wschodnia środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Zagajnikowa wtorek - piątek raz w tygodniu * piątek piątek czerwiec/lipiec
23.02.2023                                                                         

07.09.2023

Zawadzka poniedziałek piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
18.05.2023                                                          

30.11.2023

Zgodna środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
15.06.2023                                                    

28.12.2023

Zgorzelicka środa piątek piątek piątek czerwiec/lipiec
23.03.2023                                                    

05.10.2023

Żwirki i Wigury wtorek - piątek raz w tygodniu * raz w tygodniu * piątek czerwiec/lipiec
20.04.2023                                                       

02.11.2023

Terminy odbioru odpadów zmieszanych z dnia 15.08.2023 przeniesiony na 14.08.2023

Terminy odbioru odpadów zmieszanych z dnia 25 i 26.12.2023 przeniesiony na 27.12.2023

Terminy odbioru odpadów zmieszanych dnia 06.01.2023 przeniesiony na 05.01.2023

Terminy odbioru odpadów zmieszanych z dnia 10.04.2023 przeniesiony na 11.04.2023

Terminy odbioru odpadów zmieszanych z dnia 01.05.2023 przeniesiony na 02.05.2023

Terminy odbioru odpadów smieszanych z dnia 08.06.2023 przeniesiony na 09.06.2023

* częstotliwość opróżniana pojemników dostosowana do szybkości ich zapełnienia 


