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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów od 01.01.2021r do 31.12.2021r
Rodzaj
styczeń luty marzec kwiecień
odpadów/Miesiąc

maj

czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Komunalne (pojemnik
lub czarny worek)

26

23

23

15, 28

14, 26

9, 23

7, 21

4, 18

1, 15

6, 20

17

15

Metale, tworzywa
sztuczne i opakowania
wielomateriałowe
(worek żółty)

25

22

22

26

24

28

26

23

27

25

29

27

Papier (worek
niebieski)

27

24

24

29

27

30

28

25

22

27

24

22

3

29

23

23

Szkło i odpady
opakowaniowe ze
szkła (worek zielony)
Bioodpady (worek
brązowy)

26

1
15, 28

14, 26

9, 23

11
7, 21

4, 18

13
1, 15

6, 20

9
17

15

Mieszkańcy są zobowiązani do wystawienia pojemnika oraz worków w widocznym miejscu do drogi umożliwiającej dojazd środkiem
transportu przez Wykonawcę do godz. 7:00.
RODZAJ
ODBIERAMY
ODPADÓW
Zabrudzone opakowania papierowe, foliowe, saszetki po herbacie, zużyte artykuły higieniczne tj.: pieluchy, chusteczki, ręczniki
Komunalne (pojemnik
papierowe itp., zmiotki - czyli wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów
lub czarny worek)
niebezpiecznych.
Metale, tworzywa
sztuczne i opakowania
wielomateriałowe
(worek żółty)

Butelki po napojach (np. typu pet), plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) plastikowe torebki, worki, reklamówki, puste opakowania plastikowe po
żywności, opakowania metalowe (puszki, kapsle, nakrętki od słoików), drobny złom żelazny i metale kolorowe (puszki) Pamiętaj:
odkręć nakrętki i zgnieć butelki, kartony przed wyrzuceniem!

Gazety i czasopisma, prospekty, katalogi, zeszyty, książki, kartony i tekturę, papier biurowy i kserograficzny, papier pakowy,
koperty i inne materiały wykonane z papieru (celulozy)
Butelki, szklane opakowania po napojach, żywności, słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), szklane opakowania po
Szkło (worek zielony)
kosmetykach
Bioodpady (worek
Skoszona trawa, kwiaty, liście, trociny, kora drzew, drobne gałęzie drzew i krzewów
brązowy)
Papier (worek
niebieski)

Odpady biodegradowalne nie będą odbierane luzem tj. gałęzie krzewów i drzew. Odpady te muszą być powiązane w paczki i
przycięte do 1 metra.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK’’ czynny w godz. 8 - 14 w drugi piątek i trzecią sobotę miesiąca w miejscowości
Kroczów Większy przy Oczyszczalni Ścieków
Osoby przekazujące odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązane są posiadać przy sobie dokument potwierdzający
wniesienie opłaty za odbiór odpadów oraz dokument tożsamości. Dokumenty te należy okazać na żądanie pracownika przyjmującego odpady.
W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są odpady pochodzące z gospodarstw domowych, zebrane w sposób selektywny,
dostarczone we własnym zakresie i na własny koszt przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów.
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
- papier i tektura
- metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła
- bioodpady
- przeterminowane leki i chemikalia ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne
odpady chemiczne)
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
- odzież i tekstylia
Ponadto w miesiącu marcu, czerwcu i październiku PSZOK przyjmie następujące rodzaje odpadów:
- zużyte opony od samochodów osobowych (w ilości do 8 sztuk )
- odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem odpadów zawierających azbest (w ilości do 2 m3 )
- meble i inne odpady wielkogabarytowe

