
GMINA JASTKÓW Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków 

Tel. 81/502-29-07 
 

 

Odpady do odbioru należy wystawić do godziny 7:00 

 

Firma odbierająca odpady: P.H.U. EKO-TRANS, Wielkie 90, 21-143 Abramów,  

telefon 81 852 90 35, 666 392 989 e-mail: phu.ekotrans@wp.pl 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA JASTKÓW -  2021r. 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

RODZAJ ODPADU 
2021 ROK 

VI VII VIII 

Ługów, Miłocin, Moszna, 
Moszna Kolonia, Ożarów 

Komunalne 7/22 7/20 4/17 

Segregowane                                
(papier, tworzywa ,szkło) 

7 7 4 

Odpady BIO (max. 4 worki) 7/22 7/20 4/17 

Zbiórka objazdowa - - - 

Płouszowice, Płouszowice 
Kolonia, Sieprawice, 

Sieprawki 

Komunalne 9/24 14/27 11/24 

Segregowane                               
 (papier, tworzywa ,szkło) 

9 14 11 

Odpady BIO (max. 4 worki) 9/24 14/27 11/24 

Zbiórka objazdowa - - - 

Tomaszowice, 
Tomaszowice Kolonia, 

Wysokie, Moszenki, 
Sługocin, Józefów Pociecha 

Komunalne 11/24 9/22 13/26 

Segregowane                               
 (papier, tworzywa ,szkło) 

11 9 13 

Odpady BIO (max. 4 worki) 11/24 9/22 13/26 

Zbiórka objazdowa - - - 

Marysin, Natalin 

Komunalne 8/21 5/19 2/16 

Segregowane                                
(papier, tworzywa ,szkło) 

21 19 16 

Odpady BIO (max. 4 worki) 8/21 5/19 2/16 

Zbiórka objazdowa - - - 

Snopków, Smugi, Piotrawin 

Komunalne 8/22 8/21 5/18 

Segregowane                                
(papier, tworzywa ,szkło) 

22 21 18 

Odpady BIO (max. 4 worki) 8/22 8/21 5/18 

Zbiórka objazdowa - - 24 

Jastków, Panieńszczyzna 

Komunalne 9/23 13/29 10/25 

Segregowane                                
(papier, tworzywa ,szkło) 

23 29 25 

Odpady BIO (max. 4 worki) 9/23 13/29 10/25 

Zbiórka objazdowa - - - 

Dębówka, Dąbrowica, 
Barak 

Komunalne 11/25 8/23 13/27 

Segregowane                                
(papier, tworzywa ,szkło) 

25 23 27 

Odpady BIO (max. 4 worki) 11/25 8/23 13/27 

Zbiórka objazdowa - - 19 

mailto:phu.ekotrans@wp.pl


 Urząd Gminy Jastków informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Jastków (§12 pkt1 ppkt1 lit.c oraz §5 pkt1 ppkt4 uchwały XXVII/205/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 29 

stycznia 2021 r.) od 1 czerwca 2021 r. bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym również odpady zielone 

z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odbierane będą w ilości maksymalnie 4 worków sprzed 

posesji.   

 Pozostała ilość bioodpadów, tj. skoszona trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne, przyjmowana będzie w 

Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Snopkowie i Tomaszowicach w 

workach foliowych, nie jutowych. Do ww. frakcji odpadów nie zalicza się: zepsutej żywności, resztek jedzenia w 

płynie, tj. zupy, surowego mięsa, padliny, kości, chemicznie skażonej gleby. 

 Jednocześnie przypominamy, że osoby, które w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne 

wskazały posiadanie przydomowego kompostownika nie mogą wystawiać bioodpadów przed posesją i oddawać 

ich do ww. punktów PSZOK.  

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych w punktach PSZOK: 
1. odpady wielkogabarytowe – sofy, krzesła, stoły, szafy, tapczany, łóżka, fotele, wózki dziecięce, huśtawki, 

plastikowe ślizgawki, zabawki dużych rozmiarów, rowery, dywany, wykładziny, materace, kołdry, listwy 

przypodłogowe, rynny, kabiny prysznicowe, wanny, panele, płoty, drzwi, okna szybami, szyby okienne, rolety i 

grzejniki 

2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

* urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażalki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, 

grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, suszarki i 

prostownice do włosów 

* sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, np. komputery, laptopy, telefony, kalkulatory 

* sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi 

* narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki, kosiarki 

* kosiarki spalinowe 

3. odpady niebezpieczne: 

* chemikalia – farby, lakiery i ich pozostałości, opakowania po środkach do mycie samochodów, tusze do drukarek 

* opony od samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych: LIMIT - jeden komplet (4 sztuki/rok) na 

nieruchomość 

* zużyte baterie i akumulatory 

* świetlówki i żarówki 

* przeterminowane leki i opakowania po lekarstwach 

4. popiół i żużel – przyjmowany w foliowych workach, nie jutowych 

5. odpady budowlano-remontowe: LIMIT 500 kg/rok na nieruchomość- od 1 lipca 2020r. 

*folia budowlana, tektura budowlana, styropian, rurki z tworzyw sztucznych, odpady budowlane miękkie, opakowania 

po klejach i piankach budowlanych, itp. 

*gruz zmieszany – w tym ceramika, terakota, cegły, płyty kartonowo-gipsowe, umywalki, sedesy 

*gruz „czysty” 

6. odpady zbierane selektywnie - papier i tektura, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne. 

7. odpady ulegające biodegradacji – odpady przyjmowane są w workach foliowych, nie jutowych- od 1 czerwca 

2021r. 

 

Rodzaje odpadów nie przyjmowanych w punktach PSZOK: 
1.opakowania oraz opakowania z zawartością po olejach samochodowych (przepracowanych) 

2. części samochodowe w tym szyby samochodowe 

3. materiały zawierających azbest 

4. papa 

5. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się 

wewnątrz tego opakowania 

6. odpady niebezpieczne bez etykiet 

7. wełna skalna i szklana (tzw. wełna mineralna) 

8. opakowania oraz opakowania z zawartością po środkach ochrony roślin 

9. opony od ciągników oraz pojazdów ciężarowych 

10. odzież i obuwie 

11. znicze 

12. odpady komunalne zmieszane 

13. odpady w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (rolniczej, 

spożywczej, motoryzacyjnej, medycznej, przemysłowej). 
 


