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HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW 
SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE JASTKÓW

I-XII 2018 r.

UWAGA: OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYRZUCANIA POPIOŁU DO POJEMNIKÓW I WORKÓW NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE.          
Popiół prosimy dostarczyć do PSZOK mieszczących się  na terenie oczyszczalni ścieków w Snopkowie i Tomaszowicach .                     
Zakaz wyrzucania popiołu do pojemników obowiązuje wszystkich mieszkańców, niezależnie od sposobu zbierania odpadów. 
PSZOK w Snopkowie jest czynny w II i IV czwartek miesiąca od godziny 10 do 18.
PSZOK w Tomaszowicach jest czynny w I i III piątek miesiąca w godzinach od 10 do 18.   

 !
 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Nazwa miejscowości Rodzaj odpadów D N I    W Y W O Z U

Snopków zabudowa 
wielorodzinna

Komunalne 3/17/31 14/28  14/28 11/25 9/23 6/20 4/18 1/16/29 12/26 10/24 7/21 5/19

Segregowane 
(tworzywa, szkło, papier) 3/17/31 14/28   14/28 11/25   9/23 6/20   4/18 1/16/29 12/26 10/24 7/21 5/19

 Zbiórka objazdowa 17

Panieńszczyzna  
zabudowa  
wielorodzinna

Komunalne 3/17/31 14/28 14/28 11/25   9/23 6/20   4/18 1/16/29 12/26 10/24 7/21 5/19

Segregowane 
(tworzywa, szkło, papier) 3/17/31 14/28 14/28 11/25   9/23 6/20   4/18 1/16/29 12/26 10/24 7/21 5/19

Zbiórka objazdowa 3



PODSTAWOWE ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW:
Do pojemników na odpady surowcowe: 
Wrzucamy: puste i zgniecione butelki plastikowe, plastikowe nakrętki, worki, reklamówki, plastikowe opakowanie po żywności, metalowe puszki po 
napojach i konserwach, opakowania tetra-pak (kartoniki po mleku, sokach), plastikowe opakowania po żywności (min: jogurtach, serkach), tekturę, 
karton, opakowania papierowe, gazety, zeszyty

Do pojemników na odpady szklane:
Wrzucamy: butelki, słoiki szklane po napojach i żywności bez nakrętek i kapsli, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania 
po kosmetykach

Do pojemników na zmieszane odpady komunalne:
Wrzucamy: zanieczyszczone opakowania plastikowe, tłusty i zanieczyszczony papier, stłuczkę ceramiczną, odpady higieniczne, worki 
z odkurzacza, puste opakowania po lekach i aerozolach, odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, pozostałości odpadów kuchennych

Zbiórka objazdowa
Odbieramy:
 1.      Opady wielkogabarytowe tj. sofy, krzesła, stoły, szafy, tapczany, łóżka, fotele, wózki dziecięce, huśtawki, zabawki dużych rozmiarów, 

rowery, dywany, wykładziny, materace, kołdry.
 2.      Opony z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych.
 3.      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczamy do niego: 
   -        urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, 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, telefony, kalkulatory;
  -       sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi;
  -        narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny  

do szycia, zabawki. 

Uwaga! Sprzęt elektro musi być kompletny. Sprzęt pozbawiony części nie zostanie odebrany!  
Nie będą odbierane odpady takie  jak:  szyby okienne, okna z szybami, drzwi, kabiny prysznicowe, wanny, gruz budowlany, panele, umywalki, 

sedesy, płoty, grzejniki, płytki, rolety, świetlówki, leki, farby, lakiery.

Te odpady należy dostarczyć do gminnych punktów PSZOK. 

Nie odbieramy także:  części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych, opakowań po olejach samochodowych, opakowania 
po środkach ochrony roślin, niezużyte środki ochrony roślin, opon z maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych.


