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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
dla Gminy KRZESZÓW
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Zbiórka odpadów
zbieranych w sposób
selektywny:
-Plastik
-Papier
-Szkło
-Metal
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Sezonowa zbiórka odpadów:
 Elektryczne i elektroniczne 1 WRZESIEŃ
 Odpady biodegradowalne 27 KWIECIEŃ i 27 WRZESIEŃ

 Wielkogabarytowe i zużyte opony 9 MARZEC, 10 MARZEC
Terminy wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:







za styczeń i luty do 28 lutego
za marzec i kwiecień do 30 kwietnia
za maj i czerwiec do 30 czerwca
za lipiec i sierpień do 31 sierpnia
za wrzesień i październik do 31 października
za listopad i grudzień do 31 grudnia

Uwaga!! Segregacja polega na tym, że odpady umieszczamy w workach o odpowiednich kolorach. Osoba, która zadeklarowała
segregację może oddawać czarne worki – byle nie było w nich odpadów przeznaczonych do worków kolorowych jak i baterii,
odpadów elektrycznych i elektronicznych, przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin!
WYMIANA WORKA NA

SUROWCE

NASTĄPI PO ODDANIU PEŁNEGO WORKA!

Segregowane odpady budowlane, popiół należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Lokalizacja PSZOK-u: teren przy Składowisku odpadów w Sigiełkach.
Segregowane odpady można dostarczać w każdy poniedziałek w godzinach 7:00 do 18: 00
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych każdy mieszkaniec Gminy Krzeszów będzie mógł dostarczać bezpłatnie
segregowane odpady komunalne takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte
baterie i akumulatory, zużyte opony, żarówki i świetlówki, chemikalia, środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, zużyte smary i
oleje, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady biodegradowalne, popiół.
Zużyte baterie i akumulatorki, poza Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), będzie można wyrzucać do
specjalnych pojemników usytuowanych w miejscach użyteczności publicznej, szkoły itp.
Przeterminowane leki należy dostarczać do specjalnych pojemników, ulokowanych w aptekach na terenie gminy.
Informacja o możliwości zakupu, dzierżawy lub najmu POJEMNIKÓW na odpady komunalne
ZAKUP: pojemnik 120 l – 99,00 zł brutto, 240l – 180,00 zł brutto, 1100l – 900,00 zł brutto
WYNAJEM POJEMNIKA KP-7 NA ODPADY BUDOWLANE: 50 zł/doba + transport 3zł/km - dotyczy nieruchomości zam.

WORKI

WRZUCAMY



ŻÓŁTY
PLASTIK





CZERWONY
ZŁOM

BRĄZOWY
BIODEGRADOWALNE
(zbiórka akcyjna)

CZARNY
POZOSTAŁOŚCI PO
SEGREGACJI

inne

folia, reklamówki
opakowania z tworzyw sztucznych po płynach i
napojach
kubki po produktach mlecznych
opakowania po chipsach
przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych
bez części elektrycznych




tworzyw piankowych i styropianu
opakowań po farbach, nawozach sztucznych,
środkach ochrony roślin, PCV



opakowania ze szkła bezbarwnego i
kolorowego np. słoiki, butelki, stłuczkę szklaną
wolną od zanieczyszczeń metalami i
tworzywami (bez nakrętek, kapsli)








luster
porcelany, fajansu
żarówek, lamp neonowych
nakrętek, kapsli, korków
szkła okiennego, szkła zbrojonego
szyb samochodowych





papier
tektura
opakowania wielomateriałowe
gazety, książki, zeszyty, foldery, torby papierowe,
opakowania z papieru, kartony po sokach i mleku
itp. bez zawartości





folii aluminiowych,
zabrudzonego i tłustego papieru
opakowań po nawozach.





puszek po farbach i lakierach
pojemników po aerozolach,
materiałów niebezpiecznych

ZIELONY
SZKŁO

NIEBIESKI
PAPIER

NIE WRZUCAMY











puszki po napojach i konserwach
drobny złom żelazny i metali kolorowych
nakrętki, kapsle
aluminium

odpady pochodzenia roślinnego
drobne gałęzie drzew i krzewów
liście, kwiaty i skoszona trawa
trociny i kora drzew owoce i warzywa







 artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, waciki
higieniczne i inne)
 zabrudzone i tłuste folie, reklamówki itp.
 zużyte gąbki i ściereczki
 zużyte obuwie i odzież
 kości zwierząt
 szkło żaroodporne ceramika i porcelana, szkło
kryształ, lustra, witraże
 kalka, papier powlekany folią i kalką
 zabrudzone i tłuste papiery,
 worki po nawozach, materiałach budowlanych
 odchody zwierząt
 odpady, które nie kwalifikują się do segregacji

kości, mięsa i padliny zwierząt
olejów jadalnych
drewna impregnowanego płyt wiórowych
bandaży i wacików, artykułów higienicznych,
(pampersy, podpaski, itp.)
 odchodów zwierząt
 popiołu











odpadów, które można poddać segregacji
leków
baterii i akumulatorków
chemikaliów np. farby, oleje, rozpuszczalniki,
środki ochrony roślin i ich opakowania
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
żarówek i świetlówek
innych odpadów niebezpiecznych
odpadów, które można poddać
segregacji

