
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW PROBLEMOWYCH  

Z TERENU GMINY RYMANÓW.  

 

Miesiące odbioru odpadów: MARZEC, CZERWIEC, WRZESIEŃ, GRUDZIEŃ 

 

1. LADZIN, RYMANÓW – POSADA DOLNA: ul. Mickiewicza, Mitkowskiego, 

Nadbrzeżna, Kolejowa, Jesionowa – 5 dnia miesiąca 

2. RYMANÓW: ul. Boczna, Bieleckiego, Garbarska, Gospodarska, Jasna, Kilińskiego, 

Krzywa, Nowa Wieś, Ogrodowa, Piekarska, Piękna, Sanocka, Łazy, Puławy, Rudawka 

Rymanowska, Wisłoczek – 6 dnia  miesiąca 

3. RYMANÓW: ul. Bartoszów, Boh. II Wojny Św., Dworska, Grunwaldzka, Kalwaria, 

Konopnicka, Mała, Osiedle, Paderewskiego, Parkowa, Piłsudskiego, Podgórze, Polna, 

Roweckiego, Rynek, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Swobody, Szkolna, 

Wesoła, Wola i Zielona             – 7  dnia miesiąca 

4. POSADA GÓRNA  - 12  dnia miesiąca 

5. RYMANÓW ZDRÓJ – 13  dnia miesiąca 

6. BZIANKA, MILCZA, ZMYSŁÓWKA – 14  dnia miesiąca 

7. GŁĘBOKIE, SIENIAWA – 15  dnia miesiąca 

8. BAŁUCIANKA, KRÓLIK POLSKI, RYMANÓW ZDRÓJ - DESZNO – 19  dnia 

miesiąca 

9. WRÓBLIK KRÓLEWSKI, WRÓBLIK SZLACHECKI – 20  dnia miesiąca 

10. KLIMKÓWKA – 21 dnia miesiąca 

 

Ponadto istnieje możliwość indywidualnego dowozu odpadów w wyznaczonych 

miesiącach (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) do tut. Zakładu  od poniedziałku do piątku 

w godz. 7-15. 

 

  



ZMIANA MIEJSCA ODBIORU ODPADÓW 

PROBLEMOWYCH 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie będzie kontynuował zbiórkę zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV, odpadów wielkogabarytowych oraz 

opon na terenie gminy Rymanów zgodnie z obowiązującym harmonogramem.  

Innowacja wprowadzona od września br. będzie polegała na tym, że do tej pory 

mieszkańcy poszczególnych miejscowości dostarczali odpady problemowe na teren 

Domów Ludowych. Od września mieszkańcy całej gminy będą mogli wystawiać odpady 

problemowe (elektroodpady, odpady wielkogabarytowe i opony) w stałe miejsca 

dostarczania pozostałych odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem). Zmiana spowodowana jest głównie tym, iż na terenie Domów Ludowych 

i wyznaczonych punktów do zbiórki tych odpadów powstawały dzikie niekontrolowane 

wysypiska śmieci. Niektórzy mieszkańcy nie stosowali się co do terminów wywozu odpadów 

i nieterminowo zwozili wszelakiego rodzaju odpady. Takim działaniem chcemy także 

wspomóc mieszkańców, którzy mieli kłopoty z dostarczeniem odpadów na teren Domów 

Ludowych. Uczulamy mieszkańców, że jeśli chodzi o odbiór sprzętu elektronicznego i 

elektrycznego, będziemy odbierać tylko i wyłącznie kompletne urządzenia (telewizory, 

lodówki, zamrażarki, odkurzacze, żelazka, komputery, sprzęt audio, telefony itp.) 

Samodzielne demontowanie urządzeń jest zabronione i karane zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. z 2005.180.1495). 


