
HARMONOGRAM 

odbioru odpadów komunalnych  z terenu Gminy Jastrząb w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
 

 

Odpady komunalne, segregowane, biodegradowalne, gruz, popiół zbierane są oddzielnymi pojazdami ! 

 

Odpady zmieszane oraz segregowane  należy wystawić przed posesję wraz z naklejonym kodem kreskowym do godz. 7
00

 

 

SPOSÓB SEGREGACJI: 

Worek  żółty Folia, tworzywa sztuczne, drobny metal.  

Worek zielony Szkło opakowaniowe po napojach i żywności oraz stłuczka szklana. 

Worek  niebieski Papier i tektura gazety, książki, kartony itp.(Duże kartony należy powiązać i ustawić obok worków). 

Worek czarny Odpady komunalne zmieszane, odpady pozostałe po wstępnej segregacji, porcelana,  środki       z higieny 

osobistej, mokra i zabrudzona frakcja odpadów z papieru, plastiku oraz inne odpady, które nie dają się 

zakwalifikować do żadnej frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny . 

Nie należ wrzucać szkła, butelek plastikowych, metali, makulatury, papy, ziemi, eternitu, gruzu   i popiołu. 

Worek  przezroczysty          

z napisem „Odpady 

BIO” 

Odpady BIO – odpadki warzywne i owocowe, trawa z pielęgnacji posesji i trawników, liście , trociny, 

drobne gałązki. 

Worek  przezroczysty          

z napisem 

„POPIOŁY” 

Popioły i żużle paleniskowe tylko z ogrzewania domów  mieszkalnych  

Worek  przezroczysty          

z napisem „Gruz” 

Gruz z drobnych  remontów  wykonywanych przez właścicieli nieruchomości nie wymagających 

zgłoszenia o remoncie. Gruz z remontów i budów  wykonywane przez przedsiębiorców podlegają 

oddzielnym uregulowaniom. 

Worek przezroczysty z 

napisem „Odpady 

niebezpieczne” 

Opakowania po chemikaliach, rozpuszczalnikach, aerozolach, środkach ochrony roślin, olejach 

maszynowych, nawozach, lekach, przeterminowane leki i inne powstające w gospodarstwach domowych 

Odpady 

wielkogabarytowe 

Opony (tylko z nieruchomości nie wykonujących działalności gospodarcze), meble, sprzęt AGD, zużyty 

sprzęt elektroniczny i elektryczny, armatura sanitarna (umywalki, sedesy), odpady z plastiku z drobnych 
domowych napraw samochodów, motorowerów i innego sprzętu używanego w gospodarstwach 

domowych. . 
 

Odpady wielkogabarytowe  należy przygotować w sposób możliwy do transportu. 

Dane kontaktowe: 
Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów 

telefon/fax -  48/618 68 54 ,  
adres e-mail:  

  biuro@eko-jas.com.pl 
 

Urząd Gminy Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb 

telefon:  

sekretariat – 48/628 48 60  

referat gospodarki odpadami – 48/628 48 72 

adres e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl  
 

MIESIĄC SEGREGACJA KOMUNALNE GABARYTY

styczeń 18 19 20

luty 15 16 17

marzec 17 18 23

kwiecień 5; 18 7; 19 18 5; 18 1

maj 4; 17 6; 18 4; 17

czerwiec 8; 22 9; 24 8; 22

lipiec 6; 19 7; 20 6; 19

sierpień 8; 22 9; 24 8; 22

wrzesień 7; 20 8; 21 7; 20

październik 5; 18 6; 19 18 5; 18 31

listopad 9 10 30

grudzień 7 8 21

POPIÓŁ I 

GRUZ

BIO I 

GRUZ
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