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HARMONOGRAM  
ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY ŻARNÓW 

W 2020 ROKU 
 

 
 
 

Rejon 

 
 
 

Miejscowości 

Dzień odbioru odpadów 
 
 

Zmieszane 

 
Szkło 

(pojemnik 
zielony) oraz 

papier 
(pojemnik 
niebieski) 

 
Metale i tworzywa 
sztuczne (worek 
żółty) oraz Bio 

(worek brązowy) 

Wielkogab
aryty i 
zużyty 
sprzęt 
RTV i 
AGD 

I Miedzna Murowana, 
Straszowa Wola, Nadole, 

Topolice, Budków, 
Trojanowice, 
Dłużniewice, 

Zdyszewice, Pilichowice 

 
II czwartek 
miesiąca – 
co miesiąc 

 
II czwartek 

miesiąca – w 
miesiące 
parzyste 

 
II czwartek 

miesiąca – w 
miesiące 

nieparzyste  
10.09.2020 

 Z powodu święta wywóz odpadów z dnia 
11.06.2020 r. przełożony będzie jednorazowo na 

dzień 13.06.2020 r. tj.: sobota !! 

II Adamów, Antoniów, 
Chełsty, Dąbie, Jasion, 
Klew, Klew Kolonia, 

Ławki, Malenie, 
Marcinków, Młynek, 

Myślibórz, Nowa Góra, 
Widuch, Paszkowice, 

Poręba, Ruszenice, 
Ruszenice kolonia, 

Sielec, Afryka, Siedlów, 
Skórkowice, Skumros, 
Tomaszów, Kamieniec 

 
 

III czwartek 
miesiąca – 
co miesiąc 

 
 

III czwartek 
miesiąca – w 

miesiące 
parzyste 

 
 

III czwartek 
miesiąca – w 

miesiące 
nieparzyste  

17.09.2020  

III Malków, Żarnów, 
Wierzchowisko, 

Grębenice, Soczówki, 
Bronów, Niemojowice 

IV czwartek 
miesiąca – 
co miesiąc 

 

IV czwartek 
miesiąca – w 

miesiące 
parzyste 

IV czwartek 
miesiąca – w 

miesiące 
nieparzyste 

 
24.09.2020  

 
Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbierane są tylko    

i wyłącznie odpłatnie. 
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Odpady przeznaczone do wywozu muszą być wystawione w dniu 
przewidzianym harmonogramem o godzinie 700 w miejscu widocznym               

i dostępnym do załadunku samochodem ciężarowym. 
 

 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik szary lub czarny) to 
wszystkie odpady nie nadające się do segregacji. 
 
Papier i tektura (pojemnik niebieski) to opakowania z papieru, karton, tektura, gazety 
i czasopisma, katalogi, ulotki, prospekty, książki, zeszyty, torebki i worki papierowe.  
 
Szkło (pojemnik zielony) to czyste, szklane butelki bez nakrętek, czyste słoiki bez 
kapsli i zakrętek, stłuczka szklana bez zanieczyszczeń, bez szyb okiennych. 
 
Metale i Tworzywa sztuczne (worek żółty) to plastikowe butelki typu PET, torebki 
foliowe i reklamówki, plastikowe, czyste opakowania po kosmetykach, szamponach, 
płynach i artykułach spożywczych, miski i doniczki plastikowe, opakowania 
kartonowe po sokach, napojach i mleku, opakowania stalowe i aluminiowe np. 
puszki po napojach, metalowe kapsle, zakrętki od słoików. 
 
Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (worek brązowy) to skoszona 
trawa, liście, drobne gałęzie, obierki z owoców i warzyw, owoce i warzywa, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie, pieczywo oraz wyroby cukiernicze. 
 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz 
urządzenia zawierające freony i zużyte opony to np.: meble, dywany, wózki 
dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, sprzęt RTV i 
AGD, opony od samochodów osobowych (opony od ciągników i maszyn rolniczych 
oraz samochodów ciężarowych czy autobusów nie będą zabierane). 
 
 


