
GRAFIK ODBIORU ELEKTROŚMIECI W DEKANATACH  

Dekanat bodzentyński - zakończenie akcji 07.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 08.VI. 2018 roku. 

Dekanat buski - zakończenie akcji 11.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 12.VI. 2018 roku. 

Dekanat chęcińki - zakończenie akcji 12.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 13.VI. 2018 roku. 

Dekanat chmielniki- zakończenie akcji 13.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 14.VI. 2018 roku. 

Dekanat daleszycki- zakończenie akcji 14.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 15.VI. 2018 roku. 

Dekanat jędrzejowski - zakończenie akcji 18.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 19.VI. 2018 roku. 

Dekanat kazimierski - zakończenie akcji 19.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 20.VI. 2018 roku. 

Dekanat koniecpolski - zakończenie akcji 20.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 21.VI. 2018 roku. 

Dekanat lelowski - zakończenie akcji 21.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 22.VI. 2018 roku. 

Dekanat łopuszański - zakończenie akcji 25.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 26.VI. 2018 roku. 

Dekanat małogoski - zakończenie akcji 26.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 27.VI. 2018 roku. 

Dekanat masłowski - zakończenie akcji 27.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 28.VI. 2018 roku. 

Dekanat miechowski - zakończenie akcji 02.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 03.VII. 2018 roku. 

Dekanat morawicki- zakończenie akcji 03.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 04.VII. 2018 roku. 

Dekanat nowokorczyński- zakończenie akcji 04.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 05.VII. 2018 roku. 

Dekanat piekoszowski - zakończenie akcji 05.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 06.VII. 2018 roku. 

Dekanat pińczowski- zakończenie akcji 09.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 10.VII. 2018 roku. 

Dekanat proszowicki - zakończenie akcji 10.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 11.VII. 2018 roku. 



Dekanat sędziszowski - zakończenie akcji 11.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 12.VII. 2018 roku. 

Dekanat skalbmierski - zakończenie akcji 12.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 13. VII. 2018 roku. 

Dekanat skalski- zakończenie akcji 16.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 17.VII. 2018 roku. 

Dekanat słomnicki - zakończenie akcji 17.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 18.VII. 2018 roku. 

Dekanat stopnicki- zakończenie akcji 18.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 19.VII. 2018 roku. 

Dekanat wodzisławski - zakończenie akcji 08.VI. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 09.VI. 2018 roku. 

Dekanat szczekociński - zakończenie akcji 19.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 20.VII. 2018 roku. 

Dekanat wiślicki - zakończenie akcji 23.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 24.VII. 2018 roku. 

Dekanat włoszczowski - zakończenie akcji 24.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 25.VII. 2018 roku. 

Dekanat zagnański - zakończenie akcji 26.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 27.VII. 2018 roku. 

Dekanat żarnowiecki- zakończenie akcji 30.VII. 2018 roku; odbiór elektrośmieci po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym z firmą recyclingową 31. VII. 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


