
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU  
GMINY ŻELAZKÓW W 2023 ROKU 

 

REJON V – POSESJE WIELORODZINNE 
ZŁOTNIKI MAŁE 20 

ZŁOTNIKI WIELKIE 5A, 6 , 9, 10, 11, 12, 13, 14  
 

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

ZMIESZANE 17 14 14 
3,12,17, 

25,29 
9,15, 
23,29 

6,12, 
20,26 

4,10, 
18,24 

1,7,16 
21,29 

4,12, 
18,26 

2,10,16, 
24,30 

21 19 

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

POPIÓŁ 9,23 6,20 6,20 3,17 - - - - - 2,16,30 13,27 11,23 

BIODEGRADOWALNE 18 15 15 
5,13, 
19,26 

4,10,17, 
24,31 

7,14, 
21,28 

5,12, 
19,26 

2,9,17, 
23,30 

6,13, 
20,27 

4,11, 
18,25 

22 20 
 

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 SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 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  

 

EcoHarmonogram 
 

darmowa aplikacja z harmonogramem 
odbioru odpadów komunalnych 

(współtworzona przez UG Żelazków) 
 



OPTYMALNA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

PLASTIK I METAL PAPIER SZKŁO BIOODPADY ODPADY ZMIESZANE POPIÓŁ 

WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY:             WRZUCAMY:   WRZUCAMY: WRZUCAMY: 

✓ plastikowe butelki po              
napojach, środkach 
czystości, kosmetykach 

✓ puszki po napojach          
i konserwach 

✓ kapsle i plastikowe 
zakrętki 

✓ kartoniki po mleku, 
sokach, napojach   

✓ czyste reklamówki,  
worki, torebki  foliowe 

✓ opakowania  
po jogurtach  

 
 

✓ opakowania z papieru, 
tektury oraz karton  

✓ gazety i czasopisma 
✓ ulotki, katalogi 
✓ papier szkolny i biurowy 
✓ książki i zeszyty       

✓ torby papierowe 

✓ puste szklane butelki po  
napojach i żywności 

✓ puste szklane słoiki 
✓ butelki po napojach  

alkoholowych 
✓ szklane opakowania po 

kosmetykach 
 

 

✓ odpady kuchenne, 
resztki żywności          
(np. obierki) 

✓ skoszoną trawę 
✓ liście, kwiaty, chwasty 
✓ trociny i korę drzew 

✓ drobne gałęzie 
 
 

✓ wykorzystane środki        
higieny osobistej 

✓ stłuczone naczynia 
szklane, porcelanę 

✓ zanieczyszczony papier 
✓ odchody zwierzęce 
✓ zwierzęce odpady 

kuchenne (mięso, kości) 
✓ odpady niekwalifikujące    

się do frakcji odpadów     
zbieranych selektywnie 

✓ tekstylia 
 

✓ czysty popiół (żużel)        
z  palenisk używanych 
w  gospodarstwach 
domowych, urządzeń 
grzewczych (ZIMNY) 

 
Niedopuszczalna jest 

zawartość pochodząca ze 
spalania chemikaliów, opon, 
tworzyw sztucznych, gumy! 

NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:  

- strzykawek i innych 
   artykułów medycznych 
- odpadów budowlanych i 
   rozbiórkowych 
- nieopróżnionych opakowań   
   po lekach, farbach, olejach,    
   i lakierach 
- zużytych akumulatorów    
   oraz baterii 
- zużytego sprzętu AGD oraz 
  elektroniki 

- papieru powlekanego folią,   
  kalki 
- kartonów po mleku oraz     
   napojach 
- pieluch jednorazowych i    
   podpasek 
- worków po nawozach   
   cemencie itp. 
- tapet 

- szkła żaroodpornego 
- ceramiki, doniczek 
- zniczy z zawartością wosku 
- żarówek, reflektorów 
- porcelany, szkła 
   kryształowego 
- termometrów i strzykawek 
- szyb okiennych oraz     
  samochodowych 
- luster i witraży 

- kości zwierząt 
- mięsa i padliny zwierząt 
- oleju jadalnego 
- leków 
- odchodów zwierząt 

- zużytych akumulatorów i 
  baterii 
- sprzętu AGD 
- opakowań po farbach, 
  olejach i chemikaliach 
- leków 

 

 

                         Do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - w miejscowości Niedźwiady 38 (POM EKO Sp. z o. o.)   
                                                          czynnego w każdą sobotę w godzinach 800- 1300, można dostarczać (we własnym zakresie): 

• bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki,  zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, 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).  

EcoHarmonogram 

bezpłatna aplikacja                
z harmonogramem odbioru  


