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MIEJSCOWOŚĆ
Krzeszów Górny,
Nowa Wieś,
Hucisko,
Ryczki,
Półsieraków,
Wólka, Kusze,
Sieraków
Harasiuki, Łazory,
Derylaki, Rogóźnia,
Banachy

Huta Krzeszowska,
ZMIESZANE
Huta Nowa, Huta
ODPADY
KOMUNALNE
Stara,
(BALAST
Szeliga, Huta
Podgórna
Maziarnia, Gózd,
SEGREGOWANE
PLASTIKI, PAPIER,
Żuk Stary, Żuk
SZKŁO, METAL
Nowy,
Sieraków za Tanwią

W okresie zimowym 1 x w miesiącu ZBIÓRKA POPIOŁÓW
24 stycznia

13 marca

22 lutego

20 grudnia

Sezonowa zbiórka odpadów:
Elektryczne i elektroniczne, zużyte baterie i akumulatory

31 MAJA

Wielkogabarytowe i zużyte opony, tekstylia przeterminowane leki i chemikalia,
Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Ryczki, Półsieraków, Wólka

11 SIERPIEŃ

Kusze, Sieraków, Harasiuki, Łazory, Derylaki, Rogóźnia, Banachy

18 SIERPIEŃ

Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Huta Stara, Szeliga, Huta Podgórna

25 SIERPIEŃ

Maziarnia, Gózd, Żuk Stary, Żuk Nowy, Sieraków za Tanwią

30 SIERPIEŃ
24 PAŹDZIERNIKA

Odpady budowlane, rozbiórkowe i biodegradowalne
WORKI




ŻÓŁTY
PLASTIK







ZIELONY
SZKŁO

NIE WRZUCAMY

WRZUCAMY
folię
reklamówki
opakowania z tworzyw sztucznych po
płynach i napojach
kubki po produktach mlecznych
opakowania po chipsach
kartony po sokach i mleku itp. bez
zawartości,
przedmioty wykonane z tworzyw
sztucznych bez części elektrycznych
opakowania ze szkła bezbarwnego
i kolorowego np. słoiki, butelki, stłuczkę
szklaną wolną od zanieczyszczeń
metalami i tworzywami (bez nakrętek,
kapsli)





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










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

NIEBIESKI
PAPIER
CZERWONY
ZŁOM

BRĄZOWY
BIODEGRADOWALNE

SZARY
GRUZ BUDOWLANY
POPIÓŁ ZIMNY

























CZARNY
POZOSTAŁOŚCI PO
SEGREGACJI












papier
tekturę
czasopisma, gazety, książki, zeszyty,
prospekty
torby papierowe, opakowania z papieru,
foldery, katalogi itp
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 skoszoną trawę
trociny i korę drzew
owoce i warzywa








puszek po farbach i lakierach
pojemników po aerozolach,
materiałów niebezpiecznych









kości zwierząt
mięso i padlinę
oleju jadalnego
drewna impregnowanego
płyt wiórowych
bandaży i wacików opatrunkowych
artykułów higienicznych (pampersów,
podpasek, itp.)
odchodów zwierzęcych
popiołów
gruzu budowlanego o dużym
rozmiarze i ciężarze
dużych kawałków cegieł i pustaków
gorącego lub ciepłego popiołu





zimny popiół
drobny gruz budowlany
drobne kawałki cegieł i pustaków
pył budowlany
ceramikę
fajans i porcelanę




pampersy, podpaski, waciki higieniczne,
watę, inne artykuły higieniczne
zabrudzone i tłuste folie,
reklamówki i woreczki
zużyte gąbki i ściereczki
zużyte obuwie i odzież
kości zwierząt
szkło żaroodporne, ceramikę i porcelanę,
szkło, kryształ, lustra, witraże i znicze
z zawartością wosku
kalkę, papier powlekany folią i kalką
zabrudzone i tłuste papiery,
worki po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
tapety
bandaże, waciki opatrunkowe
odpady, które nie kwalifikują się do
segregacji

opakowań z domieszką tworzyw sztucznych,
folii aluminiowych,
zabrudzonego i tłustego papieru
opakowań po napojach, opakowań po
nawozach.









leków
baterii i akumulatorków
chemikaliów np. farb, olei, rozpuszczalników,
środków ochrony roślin i opakowań po nich
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
żarówek i świetlówek
innych odpadów niebezpiecznych
popiołów

INFORMACJA
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Harasiuki zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresach:.



za styczeń, luty i marzec do 15 kwietnia 2017r
za kwiecień, maj i czerwiec do 15 lipca 2017r,




za lipiec, sierpień i wrzesień do 15 października 2017r
za październik, listopad i grudzień do 31 grudnia 2017r

Druki wpłat wraz z indywidualnym numerem konta dostarczane są przez Urząd Gminy Harasiuki właścicielom nieruchomości.
W razie zagubienia druku wpłaty należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Harasiukach, pok nr 10 w celu otrzymania duplikatu.
Uwaga!! Segregacja polega na umieszczaniu poszczególnych rodzajów odpadów w workach przeznaczonych na dany rodzaj odpadu
i oznaczonych odpowiednim kolorem. 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!

Przeterminowane leki należy dostarczać do specjalnych pojemników, rozmieszczonych w aptekach na terenie gminy
Sposób postępowania z odpadami komunalnymi określa uchwalony przez Radę Gminy w Harasiukach „Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Harasiuki”, oraz pozostałe uchwały normujące zasady gospodarki odpadami.
Dokumenty te obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie gminy i są zamieszczone na stronie
internetowej www.harasiuki.pl w zakładce odpady komunalne.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie
Gminy Harasiuki jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie Sp. z o.o., ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów, tel. (15) 8798304, fax (15) 8798791,
e-mail: zgk@rz.com.pl www.zgk-krzeszow.pl
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 5 zł/km - dotyczy nieruchomości zam.

