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HARMONOGRAM  

ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY PARADYŻ 

W 2023 ROKU 

 

 
 

  

 

                                      Harmonogram dotyczy GOSPODARSTW DOMOWYCH ! 

 

Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbierane są tylko  i wyłącznie  

 

odpłatnie w innych terminach. 

 

 

 

Rejon         

 

 

 

 

Miejscowości 

 

Rodzaj odpadów  

Zmieszane 

(pojemnik 

czarny)  

oraz  

BIO  

(worek 

brązowy) 

Szkło  

(pojemnik 

zielony)  

Papier  
(pojemnik 

niebieski)  

- raz na 3 

miesiące 

 

Metale     i 

tworzywa 

sztuczne  

(worek 

żółty) 

- raz na 2 

miesiące 

Wielkogabaryty, 

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

oraz zużyte 

opony  

odpady 

niebezpieczne 

I Daleszewice, 

Stawowice, Dorobna 

Wola, Stawowice 

Kolonia, 

Stawowiczki, Wielka 

Wola, Paradyż, 

Solec, Sylwerynów, 

Adamów 

 

I czwartek 

miesiąca  

(co miesiąc) 

 

05.01.2023r. 

02.02.2023r. 

02.03.2023r. 

06.04.2023r. 

04.05.2023r. 

01.06.2023r. 

06.07.2023r. 

03.08.2023r. 

07.09.2023r. 

05.10.2023r. 

02.11.2023r. 

07.12.2023r. 

 

 

I czwartek 

miesiąca – w 

miesiącach:  

 

02.02.2023r. 

04.05.2023r. 

03.08.2023r. 

02.11.2023r. 

 

 

 

 

I czwartek 

miesiąca – w 

miesiącach:  

 

05.01.2023r. 

02.03.2023r. 

04.05.2023r. 

06.07.2023r. 

07.09.2023r. 

02.11.2023r. 

 

25.09.2023 

(poniedziałek) 

sprzed posesji 

II Alfonsów, 

Bogusławy, 

Feliksów, 

Grzymałów, 

Honoratów, Irenów, 

Joaniów, 

Kazimierzów, 

Krasik, Mariampol, 

Podgaj, Popławy – 

Kolonia, Przyłęk, 

Stanisławów, 

Wójcin, Wójcin A, 

Wójcin B 

  

23.10.2023 

(poniedziałek) 

sprzed posesji 
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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. 

 

 

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, bez szyb okiennych. 

 

Metale i Tworzywa sztuczne (worek żółty) to plastikowe butelki typu PET(zgniecione), 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. 

 

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, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych. 

 

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

się do segregacji podanej powyżej. 

 

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 

(do 200 kg na posesję), sprzęt RTV i AGD (bez ograniczeń wagowych), drzwi, okna, ceramika sanitarna, zużyte 

opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe i z pojazdów samochodowych do 3,5  (do 4 sztuk na posesję) – 

raz w roku z przed posesji oraz w odpowiednim terminie do PSZOK – Wielka Wola. 

 

Odpady niebezpieczne np.: opakowania po dezodorantach, zużyte świetlówki, odpady zawierające rtęć. 

 

Nie będą zabierane: opony ciężarowe i rolnicze, styropian budowlany, papa, wełna mineralna,  opakowania po 

nich, akumulatory, części samochodowe. 

 

Przeterminowane leki - odnosimy do pojemnika lub worka czerwonego 

Punkt Apteczny Paradyż ul. Polna 1 oraz Ośrodek Zdrowia Wójcin 90, Apteka Lawendowa w Paradyżu 

 ul.Konecka 1. 

 

Zużyte baterie i akumulatory odnosimy do punktów odbioru w Szkole Podstawowej w Paradyżu,               

Wójcinie i  Sokołowie oraz w budynku Urzędu Gminy w Paradyżu. 

 

Poza wyznaczonym terminem odpady komunalne (wytworzone w gospodarstwach domowych) selektywnie 

zbierane można oddać w IV wtorek miesiąca w marcu, maju, sierpniu i listopadzie w godzinach od 8:00 do 16:00 

na PSZOK-punkt odbioru odpadów, który znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Paradyżu obok firmy 

Ceramika Paradyż. 


