
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU  
GMINY ŻELAZKÓW W 2022 ROKU 

REJON I 
BIERNATKI NR 1-21AJ, DĘBE, PÓLKO, SZKURŁATY, 

SZOSA TURECKA, WOJCIECHÓWKA   

 

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

ZMIESZANE 17 14 14 11,25 9,23 6,20 4,18 1,16,29 12,26 10,24 21 19 

SEGREGOWANE 3,31 28 28 25 23 20 18 16 12 10 7 5 

POPIÓŁ 10,24 7,21 7,21 4,19 - - - - - 3,17,31 14,28 12,27 

BIODEGRADOWALNE 19 16 16 13,27 11,25 8,22 6,20 3,18,31 14,28 12,26 23 21 
 

UWAGI DO HARMONOGRAMU: 

1. Pojemniki oraz worki z  odpadami komunalnymi należy wystawić przed posesję do godz. 7:00 w dniu planowanego 

odbioru. 

2. Reklamacje należy zgłaszać do godz. 12:00 następnego dnia po planowanym odbiorze pod numerem telefonu:   

tel. 62 75 21 862. Niezgłoszenie reklamacji w podanym czasie oznacza wywiązanie się firmy komunalnej z realizacji usługi. 

3. Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne nie mają obowiązku wejścia na posesję. 

ODPADY BIODEGRADOWALNE - są odbierane z pojemników. Nadwyżki zgromadzonych bioodpadów można oddać do 

PSZOK. 
 

Czysty POPIÓŁ z palenisk domowych należy umieszczać w pojemniku 120 l każdy, stanowiącym własność właściciela 
nieruchomości. 
 

STACJONARNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Czynny raz w tygodniu (sobota) w godzinach 800- 1300 

na terenie bazy POM EKO Sp. z o. o. w miejscowości Niedźwiady 38, tel.:  62 760 39  01;  62 760 29 01 

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do PSZOK można dostarczać: 

• bioodpady (każda ilość), 

• przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki (każda ilość),   

• zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne (każda ilość),  

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (każda ilość),  

• meble, odpady wielkogabarytowe (do 5 sztuk jednorazowo, dwa razy w roku),  

• zużyte opony (4 sztuki z samochodu osobowego, dwa razy w roku), 

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 100 kg jednorazowo, w przypadku odpadów lekkich, 

objętościowo max do 480 l). 
 

Ww. odpady odbierane będą po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Żelazków. Transport 
odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. 
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na 

INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO 

(każda nieruchomość ma przypisany indywidualny numer konta bankowego) 
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
W TWOIM TELEFONIE! 

POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ – EVENIO 
Szczegóły aplikacji dostępne są na stronie: 

www.evenio.pl 
 

   
Zapraszamy do pobrania i korzystania z bezpłatnej aplikacji 
„EcoHarmonogram” na urządzenia mobilne      zawierającej 
informacje o harmonogramie wywozu i segregacji odpadów  

(więcej informacji na stronie www.orlistaw.pl) 

 
 


