ODPADY–
N F O R M Aodbioru
CJE
WAŻNE! Odpady komunalne
- Izasady
i segregacji
Na terenie Gminy został uruchomiony dla mieszkańców Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(GPSZOK) – AGROSPED, ul. Dworcowa 14, 43-410 Zebrzydowice, tel. 32 4693 456 – odbierane są wszystkie odpady (za
wyjątkiem zmieszanych) dowiezione przez mieszkańca we własnym zakresie, bez pobierania dodatkowych opłat. Odbierane
są m.in.:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: np. sprzęt AGD i RTV, świetlówki z rtęcią, komputery, itp.,
- zużyte baterie i akumulatory, zużyty olej odpadowy,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe: stare meble, stoły, szafy, krzesła, sofy oraz inne jak np. wózki dziecięce, dywany,
materace, rowery - ponadto zachowana zostanie zbiórka sprzed nieruchomości w miesiącu kwietniu i październiku,
- zużyte opony o średnicy do 1000 mm (ponadto zachowana zostanie zbiórka sprzed nieruchomości w miesiącu kwietniu i
październiku), (zużyte opony o średnicy powyżej 1000 mm – odbiór w GPSZOK-u lub na zgłoszenie do UG Zebrzydowice
tel. 32 4755100 jako usługi dodatkowo płatne),
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji, ogrodowe i zielone – istnieje także możliwość odbioru odpadów
ulegających biodegradacji, odpadów zielonych u źródła powstania (na nieruchomości) na zgłoszenie do UG Zebrzydowice
tel. 32 4755100 jako usługa dodatkowo płatna,

- odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.) do 500 kg - nie częściej niż 2 razy do roku powyżej 500 kg na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100 jako usługa dodatkowo płatna,

- chemikalia (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach, rozpuszczalniki),
przeterminowane lekarstwa, tabletki, maści, leki w aerozolu oraz opakowania po nich – można także wrzucać je do
specjalnych pojemników, zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Zebrzydowice.
UWAGA! - Tutaj też mieszkańcy gminy mogą przynieść zużyte pampersy zapakowane w szczelne worki (bez
nadruku)
GPSZOK czynny będzie:
- od 1 maja do 31 października – w każdą sobotę w godz. 8.00-16.00,
- od 1 listopada do 30 kwietnia – w soboty po 1-szym i po 15-tym każdego miesiąca, w godz. 8.00-14.00
-

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH W POJEMNIKACH Z TERENU GMINY
ZEBRZYDOWICE (odbiór pojemników z posesji)
ULICE

W OKRESIE LETNIM (od 1 maja do
31 października) – RAZ W MIESIĄCU

W OKRESIE ZIMOWYM (od 1 listopada do
30 kwietnia) – 2 RAZY W MIESIĄCU

Mickiewicza, Owocowa, Ustronna, Pierwiosnków

Pierwszy PONIEDZIAŁEK roboczy
miesiąca

Pierwszy i Trzeci PONIEDZIAŁEK roboczy
miesiąca

Adameckiego, Dębowa, Gajowa, Krzywa, Leśna, Lipowa,
Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Szkolna, Łąkowa

Pierwszy WTOREK roboczy miesiąca

Pierwszy i Trzeci WTOREK roboczy
miesiąca

Chmielna, Górnicza, Tulipanowa

Pierwszy ŚRODA robocza miesiąca

Pierwsza i Trzecia środa robocza miesiąca

Akacjowa, Stawowa, Wałowa, Świerkowa

Pierwszy PIĄTEK roboczy miesiąca

Pierwszy i Trzeci PIĄTEK roboczy
miesiąca

Jodłowa, Miodowa, Zagrodowa, Świtezianki

Drugi PONIEDZIAŁEK roboczy
miesiąca

Drugi i Czwarty PONIEDZIAŁEK roboczy
miesiąca

Bławatkowa, Folwarczna, Kasztelańska, Myśliwska, Sienkiewicza,
Staffa, Staropolska, Wiśniowa

Drugi WTOREK roboczy miesiąca

Drugi i Czwarty WTOREK roboczy
miesiąca

Hiacyntowa, Jagiellońska, Jasna, Ks. J.Marekwicy, Nowa,
Spacerowa, Wierzbowa, Źródlana

Druga ŚRODA robocza miesiąca

Druga i Czwarta ŚRODA robocza miesiąca

Brzoskwiniowa, Graniczna, Jarzębinowa, Korczaka, Orzechowa,
Spółdzielcza, Zielona

Drugi CZWARTEK roboczy miesiąca

Drugi i Czwarty CZWARTEK roboczy
miesiąca

Botaniczna, Hallera, Jaśminowa, Wiejska

Drugi PIĄTEK roboczy miesiąca

Drugi i Czwarty PIĄTEK roboczy miesiąca

Agrestowa, Dworcowa, Nowy Dwór, Różana, Strażacka, Słowicza,
Wojska Polskiego, Zamkowa

Trzeci PONIEDZIAŁEK roboczy
miesiąca

Pierwszy i Trzeci PONIEDZIAŁEK roboczy
miesiąca

Asnyka, Astrów, Goździkowa, Okrężna, Palmowa, Skotnicka,
Słowackiego

Trzeci WTOREK roboczy miesiąca

Pierwszy i Trzeci WTOREK roboczy
miesiąca

Kochanowskiego, Wrzosowa

Trzecia ŚRODA robocza miesiąca

Pierwsza i Trzecia ŚRODA robocza
miesiąca

Cicha, Działkowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Makowa, Orzeszkowej,
PCK, Piękna, Poprzeczna, Rzeczna, Srebrna, Topolowa,
Tęczowa, Wesoła, Wyzwolenia

Trzeci CZWARTEK roboczy miesiąca

Pierwszy i Trzeci CZWARTEK roboczy
miesiąca

Chabrowa, Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Ks.A.Janusza

Trzeci PIĄTEK roboczy miesiąca

Pierwszy i Trzeci PIĄTEK roboczy
miesiąca

Dworkowa, Krótka, Matejki, Wojewódzka

Czwarty PONIEDZIAŁEK roboczy
miesiąca

Drugi i Czwarty PONIEDZIAŁEK roboczy
miesiąca

Jabłoni, Kłosowa, Ludowa, Magnolii, Malinowa, Mała, Morcinka,
Rolna, Sobieskiego, Wodna, Średnicowa

Czwarty WTOREK roboczy miesiąca

Drugi i Czwarty WTOREK roboczy miesiąc

Jagodowa, Jutrzenki, Kolonii, Ogrodnicza, Pochyła, Podleśna,
Pogodna, Promienna, Przedwiośnie, Sadowa, Stalmacha,
Słoneczna

Czwarta ŚRODA roboczy miesiąca

Druga i Czwarta ŚRODA roboczy miesiąca

Bukowa, Czereśniowa, Groblowa, Konopnickiej, Liliowa, Morcinka, Czwarty CZWARTEK roboczy
miesiąca
Otrębowska, Stroma, Tuwima, Zakątek Leśny, Olchowa
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Drugi i Czwarty CZWARTEK roboczy
miesiąca

POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW (KUBŁÓW) NA ODPADY ZMIESZANE, POZOSTAŁOŚCI Z SEGREGACJI w zabudowie jednorodzinnej
- minimum 110l, 120l lub 240l
UWAGA! W przypadku przepełnienia pojemników właściciel zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy
pojemnik.

Jak segregować ?

POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI

POJEMNIK

SZKŁO
BEZBARWNE
I KOLOROWE

ZIELONY

ŻÓŁTY

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

NIEBIESKI

PAPIER, TEKTURA

Worek:

Co należy wrzucać?

Czego nie wolno wrzucać?

- kartony z opakowań;
- tektura;
- gazety i czasopisma;
- książki w miękkich okładkach (twarde należy usunąć);
- zeszyty;
- torby i worki papierowe;
- katalogi, broszury, gazetki reklamowe, prospekty, foldery;
- papier biurowy, koperty

- kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania
typu Tetra Pak po mleku, napojach, sokach);
- tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań
po maśle i margarynie);
- artykułów wykonanych z papieru połączonych z innymi
materiałami, np. z plastikiem, metalem itp.;
- odpadów higienicznych np. waciki, podpaski, pieluchy
(pampersy);
- worków po cemencie;
- kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet

- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu
PET);
- puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości i olejach
spożywczych;
- chemia gospodarcza (np. puste wiaderka, pojemniki po proszkach);
- czyste i puste plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, kefirach,
margarynach);
- opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu Tetra Pak po mleku,
napojach);
- plastikowe doniczki i zakrętki;
- folię i torebki, reklamówki z tworzyw sztucznych;
- części plastikowe np. z krzeseł i stołów ogrodowych, okien, zabawek;
- zakrętki metalowe, garnki, puste puszki metalowe i aluminiowe po
napojach;
- drobny złom żelazny oraz drobny złom z metali kolorowych;
- styropian czysty (należy gromadzić w osobnym worku – nie mieszać z
pozostałymi odpadami i dostarczyć do GPSZOK we własnym zakresie)

- butelek po olejach silnikowych i smarach samochodowych;
- zabawek wykonanych z tworzywa połączonego z metalowymi
lub drewnianymi częściami;
- butelek z jakąkolwiek zawartością;
- opakowań po lekach;
- opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych;
- puszek po farbach, baterii;
- styropianu zabrudzonego;
- gumy;
- sprzętu AGD i RTV

- opakowania szklane bez elementów metalowych;
- puste słoiki szklane, butelki po napojach i żywności bez nakrętek
metalowych i plastikowych

- żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
reflektorów, izolatorów;
- szkła stołowego, szkła zbrojonego, szkła okularowego, szkła
żaroodpornego, nietłukącego typu Duralex, Arcoroc, Vereco;
- porcelany i ceramiki, doniczek ceramicznych;
- fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster;
- szkła tłuczonego okiennego;
- opakowań, butelek i pojemników z zawartością;
- szyb samochodowych

- popiół, żużel z pieców c.o.;
- pozostałości z segregacji, m.in.
 tłusty i zabrudzony papier (np. po maśle, margarynie, twarogu);
 odpady higieniczne (waciki, podpaski, pampersy);
 szmaty, buty niezdatne do ponownego użytku;
 kalkę, papier termiczny, faksowy;
 porcelanę, ceramikę, doniczki ceramiczne, fajans, lustra, naczynia
żaroodporne;
 zabawki z połączeniami metalowymi i drewnianymi;
 kości, odchody zwierzęce, papierosy, niedopałki

- odpadów ulegających biodegradacji: kuchennych,
ogrodowych i zielonych;
- podlegających segregacji papieru, tektury, tworzyw
sztucznych, metalu, opakowań wielomaterialowych, szkła;
- przeterminowanych lekarstw i opakowań po lekach;
- zużytych baterii i akumulatorów;
- chemikaliów;
- odpadów wielkogabarytowych;
- zużytych opon;
- gruzu budowlanego i remontowego;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. AGD,
RTV, świetlówki)

Osoby, które zadeklarowały segregację powinny przestrzegać wyżej wymienionych zasad segregowania odpadów
komunalnych – w przypadku wystąpienia nieprawidłowości zostanie naliczona wyższa opłata!

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (WORKI), tj. PAPIER, PLASTIK,
SZKŁO - RAZ W MIESIĄCU:

1) sołectwa Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne – ostatni roboczy poniedziałek miesiąca,
2) sołectwo Zebrzydowice Dolne – ostatnia robocza środa miesiąca,
3) sołectwa Kończyce Małe i Kaczyce – ostatni roboczy piątek miesiąca.

Pojemniki (kubły na odpady zmieszane, pozostałości z segregacji), worki z odpadami zebranymi
selektywnie (papier, plastik, szkło) winne być wystawione przed bramę wjazdową do godz. 7.00 rano w
odpowiedni dzień ich odbioru.
Worki dostarcza firma odbierająca odpady komunalne, przy zbiórce odpadów zebranych selektywnie. W przypadku braku
worków o odpowiednich kolorach, dopuszcza się umieszczanie odpadów w workach bezbarwnych (przeźroczystych).
Worki o odpowiednich kolorach (w razie braku) można także otrzymać bezpłatnie w Gminnym Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), ul. Dworcowa 14, 43-410 Zebrzydowice.
PYTANIA DOTYCZACE:
 ODBIORU ODPADÓW - należy kierować pod nr tel. 32 4755151 lub drogą elektroniczną na adres gk@zebrzydowice.pl
 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wymiar, księgowość) - należy kierować pod nr tel. 32 4755152.
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