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HARMONOGRAM  

ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW 

W 2023 ROKU 
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Dzień odbioru odpadów 
 

Zmieszane 

(pojemnik 

czarny) oraz 

BIO (worek 

brązowy)    

co miesiąc 

 

Szkło  

(pojemnik 

zielony)                      

– raz na 3 

miesiące 

 

Papier 

(pojemnik 

niebieski)            

– raz na 3 

miesiące 

 

Metale i 

tworzywa 

sztuczne  

(worek żółty) 

- raz na 2 

miesiące oraz 

dodatkowo w 

miesiącu lipcu 
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I 
 

Parczówek, 

Kuraszków, 

Petrykozy, 

Skronina, 

Zakrzów, 

Sobień,             

Sędów,             

Ossa. 

 

III środa 

miesiąca  

 

III środa miesiąca 

w dniach – 

15.02.2023; 

17.05.2023; 

16.08.2023; 

     15.11.2023; 

 

III środa 

miesiąca w 

dniach – 

18.01.2023; 

19.04.2023; 

19.07.2023; 

18.10.2023;  

 

III środa 

miesiąca w 

dniach – 

15.02.2023; 

19.04.2023; 

21.06.2023; 

19.07.2023; 

16.08.2023; 

18.10.2023; 

20.12.2023; 

 

 

 

 

29.09.2023 

(piątek) 

 

II 
 

Żelazowice, 

Wąglany, 

Radwan, 

Miedzna 

Drewniana, 

Białaczów, 

Parczów 

 

IV środa  

miesiąca  

 

 

IV środa miesiąca             

w dniach – 

22.02.2023; 

24.05.2023; 

23.08.2023; 

22.11.2023; 

 

IV środa 

miesiąca w 

dniach – 

25.01.2023;  

26.04.2023; 

26.07.2023; 

25.10.2023; 

 

IV środa 

miesiąca w 

dniach – 

22.02.2023; 

26.04.2023; 

28.06.2023;  

26.07.2023; 

23.08.2023; 

25.10.2023; 

27.12.2023; 

 

 

 

 

 

29.09.2023 

(piątek) 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe 

Białaczów 

IV środa 

miesiąca  

oraz 

dodatkowo  

10.05.2023; 

14.06.2023; 

12.07.2023; 

09.08.2023; 

13.09.2023; 
 

 

 Harmonogram dotyczy gospodarstw domowych oraz nieruchomości na których znajdują się  

budynki urzędów organu samorządu terytorialnego, szkół, świetlic wiejskich. 
 

Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbierane są tylko  

wyłącznie odpłatnie w ramach podpisanych umów na odbiór odpadów. 
 

Odpady przeznaczone do wywozu muszą być wystawione w dniu przewidzianym 

harmonogramem o godzinie 700 w miejscu widocznym i dostępnym do załadunku samochodem 

ciężarowym. 
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ZASADY WŁAŚCIWEJ 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. 
 

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, czysty 

styropian opakowaniowy. 
 

Bioodpady (worek brązowy) to np.: skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, obierki z owoców i warzyw, 

owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, pieczywo oraz wyroby cukiernicze. 
 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik szary lub czarny) to wszystkie odpady 

nie nadające się do segregacji – w pojemniku tym nie można gromadzić gruzu, elektroodpadów i innych 

odpadów niebezpiecznych. 
 

Odpady wielkogabarytowe to np.: meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, 

zabawki dużych rozmiarów, okna, skrzydła drzwi –  odpady te będą odbierane w łącznym limicie do       

200 kg na posesję i w tym samym limicie wagowym będą przyjmowane w PSZOK. 
 

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz urządzenia zawierające freony to np.: sprzęt RTV           

i AGD – odbierany bez ograniczeń wagowych przy odbiorze bezpośrednim sprzed nieruchomości, a 

także w PSZOK. 
 

Zużyte opony: rowerowe, motorowerowe, motocyklowe i z pojazdów samochodowych do 3,5 ton               

- będą odbierane do 8 sztuk sprzed posesji i w tym samym limicie ilościowym przyjmowane w PSZOK. 
 

Nie będą zabierane wystawione przed nieruchomości: opony ciężarowe i rolnicze, styropian 

budowlany, papa, wełna mineralna. 
 

W przypadku zakupu nowych opon do maszyn rolniczych już na tym etapie należy uzgodnić z ich 

sprzedawcą możliwość przekazania wymienianych zużytych opon do punktu sprzedaży. 
 

Informujemy, że zgodnie z „Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” podmiotem obowiązanym do 

usunięcia odpadów z nieruchomości, które powstały m.in. w wyniku świadczenia usług: budowy, 

remontu, rozbiórki, napraw, sprzątania jest podmiot świadczący tę usługę, chyba, że zawarta umowa 

stanowi inaczej. W związku z tym to firmy usługowe, budowlane i remontowe powinny na własny koszt 

usunąć z państwa nieruchomości pozostałe po wykonaniu usługi odpady.  
 

Przeterminowane leki odnosimy do pojemnika: Apteka, Białaczów, Pl. Wolności 29, lub do PSZOK 

do którego można oddać również odpady powstałe w gospodarstwach domowych niekwalifikujące się 

do odpadów medycznych takie jak igły i strzykawki.  
 

Zużyte baterie i akumulatorki można przekazywać do Szkół Podstawowych w Białaczowie, Miedznej 

Drewnianej, Petrykozach, Skroninie, do Urzędu Gminy w Białaczowie lub do PSZOK. 
 

Poza wyznaczonymi terminami odbiorów odpady komunalne można oddać do PSZOK (w każdy II 

wtorek miesiąca w godzinach od 730 do 1530) – jest to punkt utworzony przy oczyszczalni ścieków w 

Białaczowie przyjmujący odpady wysegregowane.  
 

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności rolniczej (np. zużyte opony od 

maszyn rolniczych, folie do owijania bel, worki po nawozach), opony od samochodów ciężarowych, 

bioodpady, a także odpady wytworzone na Państwa posesjach w wyniku działalności firm usługowych. 


