
Harmonogram na okres 18.04.2022 r. - 07.05.2022 r.  

W związku z dniem świątecznym przypadającym w dniu 18 kwietnia 2022 r. i 3 maja 2021 r. nastąpi zmiana harmonogramu 
odbioru odpadów komunalnych. 
 

PreZero (sektor 1, 2, 3, 4, 5) 

Odbiór odpadów z zabudowy WIELORODZINNEJ  

18.04.  (Poniedziałek) - dzień ustawowo wolny, odbiór wyłącznie na Głównym Mieście 
19.04.  (Wtorek) - odbieramy za  Poniedziałek (18.04)  
20.04.  (Środa)   - odbieramy za  Wtorek (19.04) 
21.04.  (Czwartek)  - odbieramy za  Środę (20.04) 
22.04.  (Piątek) - odbieramy za  Czwartek (21.04) 
23.04.  (Sobota) - odbieramy za  Piątek (22.04) 
02.05.  (Poniedziałek) - zgodnie z harmonogramem  
03.05.  (Wtorek) - dzień ustawowo wolny (odbiór wyłącznie na Głównym Mieście) 
04.05.  (Środa) - odbieramy za  Wtorek (03.05)  
05.05.  (Czwartek)   - odbieramy za  Środę (04.05) 
06.05.  (Piątek)  - odbieramy za  Czwartek (05.05) 
07.05.  (Sobota) - odbieramy za  Piątek (06.05) 

Brak przesunięć harmonogramu dla zabudowy jednorodzinnej, odbiór zgodnie z 
dotychczasowym harmonogramem. 

 
Odbiór odpadów z „FIRM” 

18.04.  (Poniedziałek) - dzień ustawowo wolny (brak odbioru z firm) 
19.04.  (Wtorek) - odbieramy za  Poniedziałek (18.04)  
20.04.  (Środa)   - odbieramy za  Wtorek (19.04) oraz PAPIER za Piątek (22.04) 
21.04.  (Czwartek)  - odbieramy za  Środę (20.04) 
22.04.  (Piątek) - odbieramy za  Czwartek (21.04) i Piątek (22.04) 
02.05.  (Poniedziałek) - zgodnie z harmonogramem  
03.05.  (Wtorek) - dzień ustawowo wolny (odbiór wyłącznie na Głównym Mieście) 
04.05.  (Środa) - odbieramy za  Wtorek (03.05) oraz PAPIER za Piątek (06.05) 
05.05.  (Czwartek)  - odbieramy za  Środę (04.05) 
06.05.  (Piątek)  - odbieramy za  Czwartek (05.05) i Piątek (06.05) 

 

 

Gdańskie Usługi Komunalne (sektor 6) 

Odbiór odpadów z zabudowy WIELORODZINNEJ oraz JEDNORODZINNEJ 

Brak przesunięć, odbiór zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

Odbiór odpadów z „FIRM” 

18.04.  (Poniedziałek)  -  dzień ustawowo wolny 
19.04.  (Wtorek) – odbiory resztkowe za poniedziałek  (18.04) i wtorek (19.02)  
20.04.  (Środa)  - zgodnie z zaplanowanym rocznym harmonogramem 
21.04.  (Czwartek)  - zgodnie z zaplanowanym rocznym harmonogramem 
22.04.  (Piątek) – zgodnie z zaplanowanym rocznym harmonogramem 
23.04.  (Sobota) - dzień ustawowo wolny 
24.04.  (Niedziela) - dzień ustawowo wolny 
 

02.05.  (Poniedziałek)  -  odbiory resztkowe poniedziałkowe (02.05) i za wtorek 
(03.05) 
03.05.  (Wtorek) – dzień ustawowo wolny 
04.05.  (Środa)  - zgodnie z zaplanowanym rocznym harmonogramem 
05.05.  (Czwartek)  - zgodnie z zaplanowanym rocznym harmonogramem  
06.05.  (Piątek) – zgodnie z zaplanowanym rocznym harmonogramem  
07.05.  (Sobota) - dzień ustawowo wolny 
08.05.  (Niedziela) - dzień ustawowo wolny 
 

 



 


