
Miejscowość

Rodzaj odpadu częstotliwość

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady komunalne ( niesegregowane) 1x w m-cu 5 2 2 13 4 1

odpady biodegradowalne 1x w m-cu 5 2 2 13 4 1

papier, tektura, opakowania z papieru i tektury 1x na 2 m-ce 2 13 1

tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 1x w m-cu 5 2 2 13 4 1

opakowania wielomateriałowe (tetra pak) 1x na 2 m-ce 2 13 1

szkło, opakowania ze szkła 1x na 2 m-ce 2 13 1

metal, opakowania z metalu 1x na 2 m-ce 2 13 1

meble i inne odpady wielkogabarytowe 1x na pół roku 2

zużyte opony 1x na pół roku 2

popiół

1x po sezonie 

grzewczym

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1x na pół roku 2

data odbioru odpadów

Klonów. Jęgrzna (bez Zajamnia), Gózd, Występa, Zalezianka, Jaśle, Kamionki "blok"

Odpady należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 700

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK zlokalizowany na terenie ZGK Łączna 115 - otwarty w środy od godz 1100- 1900 oraz soboty od godz 800- 1400

W PSZOK-u przyjowane będą tylko odpadych pochodzące z gospodarstw domowych (doniczki, puszki po farbach, butelki po olejach spożywczych i samochodowych, opakowania po smarach, farbach, 

płynach chłodniczych oraz innych środkach chemicznych, styropian, guma, opakowania po środkach owado i chwastobójczych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, tekstylia, odpady 

biodegradowalne, wielkogabarytowe, popiół, świetlówki, żarówki, popiół)

I KWARTAŁ do 15 marca obejmuje miesiące: styczeń, luty, marzec

II KWARTAŁ do 15 maja obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec

III KWARTAŁ do 15 września obejmuje miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień

TERMINY PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I Półrocze 2015 R.                                                   
dla miejscowości:  Klonów, Jęgrzna (bez Zajamnia), Gózd, Występa, Zalezianka, Jaśle, Kamionki "blok"

IV KWARTAŁ do 15 listopada obejmuje miesiące: październik, listopad, grudzień


