
Miesiąc

Pojemniki   

(odpady 

zmieszane)

Worki   (odpady segregowane - worek 

żółty, niebieski, czerwony, zielony, 

brązowy)

Miesiąc

Pojemniki   

(odpady 

zmieszane)

Worki   (odpady segregowane - worek 

żółty, niebieski, czerwony, zielony, 

brązowy)

kwiecień 2020r 27 27 kwiecień 2020r 27 27

maj 2020r 27 27 maj 2020r 27 27

czerwiec 2020r 26 26 czerwiec 2020r 26 26

Tel. / Fax. 034 317 90 35 e-mail: sekretariat@panki.pl Tel. / Fax. 034 317 90 35 e-mail: sekretariat@panki.pl

Płatności do Urzędu Gminy na indywidualne konta                                                      

Opłaty należy wnosić miesiącznie do dnia 20-go każdego miesiąca lub kwartalnie do 

ostatniego dnia pierwszego miesiąca w danym kwartale na indywidualne konto Gminy 

zgodnie ze złożoną deklaracją.

Płatności do Urzędu Gminy na indywidualne konta                                                      

Opłaty należy wnosić miesiącznie do dnia 20-go każdego miesiąca lub kwartalnie do 

ostatniego dnia pierwszego miesiąca w danym kwartale na indywidualne konto Gminy 

zgodnie ze złożoną deklaracją.

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję  do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję  do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów z wyłącznej winy mieszkańca wywóz 

nastąpi dopiero w następnym terminie

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku 

niezrealizowania odbioru odpadów z wyłącznej winy mieszkańca 

wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie

Bezpłatny Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunlanych i odpadów zielonych 

z siedzibą w Pankach ul. Łąkowa 8 (Oczyszczalnia ścieków)                                           

Czynny:  - wtorek, czwartek w godz. 8:00-12:00                                                           -  

w drugą sobotę każdego miesiąca w godz. 9:00-13:00              

Bezpłatny Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunlanych i odpadów 

zielonych z siedzibą w Pankach ul. Łąkowa 8 (Oczyszczalnia ścieków)                                           

Czynny:  - wtorek, czwartek w godz. 8:00-12:00                                                           

-  w drugą sobotę każdego miesiąca w godz. 9:00-13:00              

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres    04-06.2019r Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres    04-06.2019r

GMINA PANKI – TRUDNE DOJAZDY GMINA PANKI – TRUDNE DOJAZDY

EKO-SYSTEM BIS                                              
SP. Z O.O. SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 

42-274 KONOPISKA UL. RZEMYSŁOWA 7                                                                 

TEL. 034 329 92 29 , FAX 34 328 35 58                                                    

mail. ekosystem@eko-system.czest.pl 
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