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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY MARKUSZÓW W 2019 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

    

 

 

 

 

 

          

 

Szkło odbierane w miesiące parzyste począwszy od 18 lutego 2019 r. 

Popiół odbierany jest od listopada do kwietnia raz na miesiąc począwszy od 15 stycznia 2019r. 

Miesiąc 

 

Miejscowość 

 

 

 

Frakcje odpadów 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 

Góry 

Góry 

Kolonia 

Zabłocie 

Olszowiec 

III 

poniedziałek 

miesiąca 

Zmieszane 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

Metale i tworzywa 

sztuczne 
21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

Szkło - 18 - 15 - 17 - 19 - 21 - 16 

Bio 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

Popiół 21 18 18 15 - - - - - - 18 16 

Papier - - 18 - - 17 - - 16 - - 16 

Olempin 

Bobowiska 

Wólka Kątna 

Łany wraz  

z ulicą Łany 

Kaleń 

III  

wtorek 

miesiąca 

Zmieszane 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 

Metale i tworzywa 

sztuczne 
15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 

Szkło - 19 - 16 - 18 - 20 - 15 - 17 

Bio 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 

Popiół 15 19 19 16 - - - - - - 19 17 

Papier - - 19 - - 18 - - 17 - - 17 

Markuszów 

 

III 

 środa 

miesiąca 

Zmieszane 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

Metale i tworzywa 

sztuczne 
16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

Szkło - 20 - 17 - 19 - 21 - 16 - 18 

Bio 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

Popiół 16 20 20 17 - - - - - - 20 18 

Papier - - 20 - - 19 - - 18 - - 18 



 

Gabaryty i elektro odpady  odbierane będą 2.04.2019 r oraz 3.09.2019r. Odbiór gabarytów i elektorodpadów na wcześniejsze zgłoszenie w UG Markuszów.  Elektro odpady muszą 

być kompletne w innym przypadku nie zostaną odebrane! 
Opony zbierane są w PSZOK-u- opony tylko i wyłącznie od samochodów osobowych! 

 UWAGA! Obowiązuje zakaz wrzucania popiołu do pojemników! Popiół prosimy wrzucać do oddzielnego worka o dowolnym kolorze innym niż kolory do segregacji np. worki po 

nawozach  (należy zaopatrzyć się we własnym  zakresie) Popiół zostanie odebrany oddzielnym transportem. Zakaz wyrzucania popiołu do pojemników obowiązuje wszystkich 

mieszkańców, niezależnie od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów. W przypadku stwierdzenia odpadów biodegradowalnych lub popiołu w odpadach zmieszanych, odpady 

te nie zostaną odebrane do czasu prawidłowej segregacji! 

Prosimy o prawidłową segregację wszystkich frakcji odpadów zgodnie z poniższą rozpiską. 

UWAGA!!! 

W dniu wywozu odpadów prosimy o wystawienie pojemników i worków przed posesję do godz. 7.00 

Nie wystawienie pojemników w wyznaczonym dniu i godzinach spowoduje, że pojemniki z odpadami nie zostaną opróżnione, za co firma  

ZUK Kurów Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności. 
PODSTAWOWE ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW: 

                       Do worków żółtych z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” : 

√ wrzucamy:  puste i zgniecione butelki plastikowe, plastikowe nakrętki, worki, reklamówki, plastikowe opakowania po żywności-bez zawartości, metalowe puszki po napojach i konserwach, kartony 

po mleku 

√ NIE wrzucamy:  butelek i poj. z zawartością, opakowań po lekach, aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, strzykawek, igieł i innych odpadów medycznych, ubrań, 

jedzenia, zużytych ręczników papierowych  

                       Do  worków niebieskich z napisem „Papier” : 

√ wrzucamy: tekturę, kartony, opakowania papierowe, gazety, zeszyty 

√ NIE wrzucamy: tłustego i zanieczyszczonego papieru, tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianu budowlanego, odpadów higienicznych, kartonów po mleku  

                      Do worków zielonych z napisem „Szkło” : 

√ wrzucamy: białe i kolorowe butelki/słoiki po napojach i żywności (bez nakrętek, kapsli itp..),  szklane opakowania po kosmetykach 

√ NIE wrzucamy: szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków, luster, szyb samochodowych, zniczy, żarówek, ekranów telewizyjnych, opakowań po lekach 

                     Do worków brązowych z  napisem  "Bio" : 

√ wrzucamy: odpady kuchenne, odpady zielone, trawa, liście, gałęzie 

 

√ NIE wrzucamy: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt ,popiołu z węgla kamiennego 

 

                    Do pojemników na zmieszane odpady komunalne : 

 

√ wrzucamy: zanieczyszczone opakowania plastikowe, tłusty i zanieczyszczony papier, znicze, stłuczkę ceramiczną, odpady higieniczne, worki z odkurzacza, puste opakowania po lekach i aerozolach, 

odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, opakowania styropianowe, tapety, worki po materiałach budowlanych, itp.,  

√ NIE wrzucamy: odpadów zbieranych selektywnie, sprzętu AGD, świetlówek, żarówek, baterii akumulatorowych, chemicznych środków ochrony roślin i opakowań po nich, popiołu paleniskowego. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest w ostatni piątek miesiąca od godziny 8 do 13, odpady są przyjmowane nieodpłątnie 

 Znajduje się przy  oczyszczalni ścieków w Markuszowie 

W PSZOK -u zbierane są następujące frakcje odpadów : 

- chemikalia  

- leki 

- zużyte baterie i akumulatory  

- opony  

- odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem azbestu 

 - zużyte urządzenia elektroniczne – tylko kompletne! 

- odpady wielkogabarytowe  

- odpady zielone  


