
Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner, Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37-400 Nisko
Harmonogram wywozu odpadów dla gminy JEŻOWE
Trasa2: CHOLEWIANA GÓRA, GĘSIÓWKA, POGORZAŁKA, NOWY NART, STARY NART, JEŻOWE - ZAGOŚCINIEC

2021 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
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SEGREGOWANE 
(tworzywa sztuczne

i metale, szkło, papier)
19 16 16 13 11 15 13 17 14 12 16 14

WIELKOGABARYTOWE - - 23 - - - - - - 21 - -

ZUŻYTE OPONY
(tylko z samochodów

osobowych)
- - 30 - - - - - 28 - - -

ELEKTRYCZNE 
i ELEKTRONICZNE - - 8 - - - - - 20 - - -

BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE, GRUZ i POPIÓŁ

- - - - 20 - - - - - 4 -

UWAGA: Odpady komunalne należy wystawić przy drodze publicznej w widocznym miejscu do godziny 7.00! | W razie pytań prosimy o kontakt  515 50 50 45

 Wielkogabarytowe (np. meble, dywany, wersalki),  Zużyte opony (tylko od samochodów osobowych),
 Budowlane, rozbiórkowe, gruz np.styropian, panele, płytki, muszle klozetowe, płyty gipsowe, wełna mineralna, szkło okienne 
(w wiadrach/kartonach - nie luzem), gruz (musi być wystawiony w workach – do 40 kg),
 ELEKTROODPADY np. radia, sprzęt AGD, lodówki, telewizory, (sprzęt musi być kompletny).
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PAPIER
WRZUCAMY DO POJEMNIKA,  
KONTENERA LUB WORKA NIEBIESKIEGO

SZKŁO
WRZUCAMY DO POJEMNIKA,  
KONTENERA LUB WORKA ZIELONEGO

METALE  
i TWORZYWA 
SZTUCZNE
WRZUCAMY DO POJEMNIKA,  
KONTENERA LUB WORKA ŻOŁTEGO

ODPADY  
ULEGAJĄCE  
BIODEGRADACJI 
WRZUCAMY DO POJEMNIKA,  
KONTENERA LUB WORKA BRĄZOWEGO

DO POJEMNIKA, 
KONTENERA NA  
ODPADY ZMIESZANE

•	 opakowania	z	papieru,	karton,	tekturę,	
katalogi,	ulotki,	prospekty,

•	 gazety	i	czasopisma,
•	 papier	szkolny	i	biurowy,	kartki,
•	 zeszyty	i	książki,
•	 papier	pakowy,
•	 torby	i	worki	papierowe.

•	 butelki	i	słoiki	po	napojach	i	żywności	(w	tym	
butelki	po	napojach	alkoholowych	i	olejach	
roślinnych),

• szklane	opakowania	po	kosmetykach	(o	ile	nie	są	
wykonane	z	trwale	połączonych	kilku	surowców).

•	 odkręcone	i	zgniecione	plastikowe	
butelki	po	napojach,

•	 nakrętki,	o	ile	nie	zbieramy	ich	osobno	
w	ramach	akcji	dobroczynnych,

•	 plastikowe	opakowania	po	produktach	
spożywczych,

•	 opakowania	wielomateriałowe	
(np.	kartony	po	mleku	i	sokach),

•	 opakowania	po	środkach	czystości	
(np.	proszkach	do	prania),	kosmetykach	
(np.	szamponach,	paście	do	zębów)	itp.,

•	 plastikowe	torby,	worki,	reklamówki,	inne	folie,
•	 aluminiowe	puszki	po	napojach	i	sokach,
•	 puszki	po	konserwach,
•	 folię	aluminiową,
•	 metale	kolorowe,
•	 kapsle,	zakrętki	od	słoików,
•	 zabawki	(zabawki	z	tworzywa	sztucznego,

o	ile	nie	są	wykonane	z	trwale	połączonych	
kilku	surowców).

•	 odpadki	warzywne	i	owocowe	(w	tym	obierki	itp.),
•	 gałęzie	drzew	i	krzewów,
•	 skoszoną	trawę,	liście,	kwiaty,
•	 trociny	i	korę	drzew,
•	 skorupki	z	jajek,
•	 resztki	jedzenia	(bez	mięsa	i	kości).

•	 wszystko	to,	czego	nie	można	odzyskać	
w	procesie	recyklingu,	z	wyłączeniem	odpadów	
niebezpiecznych.

•	 ręczników	papierowych	i	zużytych	chusteczek	
higienicznych,

•	 papieru	lakierowanego	i	powleczonego	folią,
•	 papieru	zatłuszczonego	lub	mocno	zabrudzonego,
•	 kartonów	po	mleku	i	napojach,
•	 papierowych	worków	po	nawozach,	cemencie	

i	innych	materiałach	budowlanych,
•	 tapet,	pieluch	jednorazowych	i	podpasek,
•	 zatłuszczonych	jednorazowych	opakowań	

z	papieru	i	naczyń	jednorazowych,
•	 ubrań.

• ceramiki,	doniczek,	porcelany,	fajansu,	kryształów,
•	 szkła	okularowego,
•	 szkła	żaroodpornego,
•	 zniczy	z	zawartością	wosku,
•	 żarówek	i	świetlówek,
•	 reflektorów,
•	 opakowań	po	lekach,	rozpuszczalnikach,	

olejach	silnikowych,
•	 luster,
•	 szyb	okiennych	i	zbrojonych,
•	 monitorów	i	lamp	telewizyjnych,
•	 termometrów	i	strzykawek.

•	 butelek	i	pojemników	z	zawartością,
•	 opakowań	po	lekach	i	zużytych	artykułów	

medycznych,
•	 opakowań	po	olejach	silnikowych,
•	 części	samochodowych,
•	 zużytych	baterii	i	akumulatorów,
•	 puszek	i	pojemników	po	farbach	i	lakierach,
•	 zużytego	sprzętu	elektronicznego	i	AGD.

•	 przeterminowane	lekarstwa,
•	 zużyte	świetlówki,	żarówki,
•	 odpady	po	żrących	chemikaliach	

(np.	środkach	ochrony	roślin),
•	 zużyty	sprzęt	RTV	i	AGD	(tzw.	elektroodpady).

•	 drewna	impregnowanego,
•	 płyt	wiórowych	i	MDF,
•	 ziemi	i	kamieni,
•	 innych	odpadów	komunalnych	

(w	tym	niebezpiecznych).
•	 kości	zwierząt	i	mięsa,
•	 całych	jajek,
•	 odchodów	zwierząt,
•	 popiołu	z	węgla	

kamiennego,
•	 leków
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•	 opakowań	po	olejach	silnikowych,
•	 części	samochodowych,
•	 zużytych	baterii	i	akumulatorów,
•	 puszek	i	pojemników	po	farbach	i	lakierach,
•	 zużytego	sprzętu	elektronicznego	i	AGD.

•	 przeterminowane	lekarstwa,
•	 zużyte	świetlówki,	żarówki,
•	 odpady	po	żrących	chemikaliach	

(np.	środkach	ochrony	roślin),
•	 zużyty	sprzęt	RTV	i	AGD	(tzw.	elektroodpady).

•	 drewna	impregnowanego,
•	 płyt	wiórowych	i	MDF,
•	 ziemi	i	kamieni,
•	 innych	odpadów	komunalnych	

(w	tym	niebezpiecznych).
•	 kości	zwierząt	i	mięsa,
•	 całych	jajek,
•	 odchodów	zwierząt,
•	 popiołu	z	węgla	

kamiennego,
•	 leków
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•	 opakowania	z	papieru,	karton,	tekturę,	
katalogi,	ulotki,	prospekty,

•	 gazety	i	czasopisma,
•	 papier	szkolny	i	biurowy,	kartki,
•	 zeszyty	i	książki,
•	 papier	pakowy,
•	 torby	i	worki	papierowe.

•	 butelki	i	słoiki	po	napojach	i	żywności	(w	tym	
butelki	po	napojach	alkoholowych	i	olejach	
roślinnych),

• szklane	opakowania	po	kosmetykach	(o	ile	nie	są	
wykonane	z	trwale	połączonych	kilku	surowców).

•	 odkręcone	i	zgniecione	plastikowe	
butelki	po	napojach,

•	 nakrętki,	o	ile	nie	zbieramy	ich	osobno	
w	ramach	akcji	dobroczynnych,

•	 plastikowe	opakowania	po	produktach	
spożywczych,

•	 opakowania	wielomateriałowe	
(np.	kartony	po	mleku	i	sokach),

•	 opakowania	po	środkach	czystości	
(np.	proszkach	do	prania),	kosmetykach	
(np.	szamponach,	paście	do	zębów)	itp.,

•	 plastikowe	torby,	worki,	reklamówki,	inne	folie,
•	 aluminiowe	puszki	po	napojach	i	sokach,
•	 puszki	po	konserwach,
•	 folię	aluminiową,
•	 metale	kolorowe,
•	 kapsle,	zakrętki	od	słoików,
•	 zabawki	(zabawki	z	tworzywa	sztucznego,

o	ile	nie	są	wykonane	z	trwale	połączonych	
kilku	surowców).

•	 odpadki	warzywne	i	owocowe	(w	tym	obierki	itp.),
•	 gałęzie	drzew	i	krzewów,
•	 skoszoną	trawę,	liście,	kwiaty,
•	 trociny	i	korę	drzew,
•	 skorupki	z	jajek,
•	 resztki	jedzenia	(bez	mięsa	i	kości).

•	 wszystko	to,	czego	nie	można	odzyskać	
w	procesie	recyklingu,	z	wyłączeniem	odpadów	
niebezpiecznych.

•	 ręczników	papierowych	i	zużytych	chusteczek	
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•	 papierowych	worków	po	nawozach,	cemencie	

i	innych	materiałach	budowlanych,
•	 tapet,	pieluch	jednorazowych	i	podpasek,
•	 zatłuszczonych	jednorazowych	opakowań	

z	papieru	i	naczyń	jednorazowych,
•	 ubrań.

• ceramiki,	doniczek,	porcelany,	fajansu,	kryształów,
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•	 monitorów	i	lamp	telewizyjnych,
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butelki	po	napojach,

•	 nakrętki,	o	ile	nie	zbieramy	ich	osobno	
w	ramach	akcji	dobroczynnych,

•	 plastikowe	opakowania	po	produktach	
spożywczych,

•	 opakowania	wielomateriałowe	
(np.	kartony	po	mleku	i	sokach),

•	 opakowania	po	środkach	czystości	
(np.	proszkach	do	prania),	kosmetykach	
(np.	szamponach,	paście	do	zębów)	itp.,

•	 plastikowe	torby,	worki,	reklamówki,	inne	folie,
•	 aluminiowe	puszki	po	napojach	i	sokach,
•	 puszki	po	konserwach,
•	 folię	aluminiową,
•	 metale	kolorowe,
•	 kapsle,	zakrętki	od	słoików,
•	 zabawki	(zabawki	z	tworzywa	sztucznego,

o	ile	nie	są	wykonane	z	trwale	połączonych	
kilku	surowców).

•	 odpadki	warzywne	i	owocowe	(w	tym	obierki	itp.),
•	 gałęzie	drzew	i	krzewów,
•	 skoszoną	trawę,	liście,	kwiaty,
•	 trociny	i	korę	drzew,
•	 skorupki	z	jajek,
•	 resztki	jedzenia	(bez	mięsa	i	kości).

•	 wszystko	to,	czego	nie	można	odzyskać	
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niebezpiecznych.

•	 ręczników	papierowych	i	zużytych	chusteczek	
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•	 kartonów	po	mleku	i	napojach,
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i	innych	materiałach	budowlanych,
•	 tapet,	pieluch	jednorazowych	i	podpasek,
•	 zatłuszczonych	jednorazowych	opakowań	

z	papieru	i	naczyń	jednorazowych,
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•	 puszek	i	pojemników	po	farbach	i	lakierach,
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•	 odpady	po	żrących	chemikaliach	

(np.	środkach	ochrony	roślin),
•	 zużyty	sprzęt	RTV	i	AGD	(tzw.	elektroodpady).

•	 drewna	impregnowanego,
•	 płyt	wiórowych	i	MDF,
•	 ziemi	i	kamieni,
•	 innych	odpadów	komunalnych	

(w	tym	niebezpiecznych).
•	 kości	zwierząt	i	mięsa,
•	 całych	jajek,
•	 odchodów	zwierząt,
•	 popiołu	z	węgla	

kamiennego,
•	 leków
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•	 opakowania	z	papieru,	karton,	tekturę,	
katalogi,	ulotki,	prospekty,

•	 gazety	i	czasopisma,
•	 papier	szkolny	i	biurowy,	kartki,
•	 zeszyty	i	książki,
•	 papier	pakowy,
•	 torby	i	worki	papierowe.

•	 butelki	i	słoiki	po	napojach	i	żywności	(w	tym	
butelki	po	napojach	alkoholowych	i	olejach	
roślinnych),

• szklane	opakowania	po	kosmetykach	(o	ile	nie	są	
wykonane	z	trwale	połączonych	kilku	surowców).

•	 odkręcone	i	zgniecione	plastikowe	
butelki	po	napojach,

•	 nakrętki,	o	ile	nie	zbieramy	ich	osobno	
w	ramach	akcji	dobroczynnych,

•	 plastikowe	opakowania	po	produktach	
spożywczych,

•	 opakowania	wielomateriałowe	
(np.	kartony	po	mleku	i	sokach),

•	 opakowania	po	środkach	czystości	
(np.	proszkach	do	prania),	kosmetykach	
(np.	szamponach,	paście	do	zębów)	itp.,

•	 plastikowe	torby,	worki,	reklamówki,	inne	folie,
•	 aluminiowe	puszki	po	napojach	i	sokach,
•	 puszki	po	konserwach,
•	 folię	aluminiową,
•	 metale	kolorowe,
•	 kapsle,	zakrętki	od	słoików,
•	 zabawki	(zabawki	z	tworzywa	sztucznego,

o	ile	nie	są	wykonane	z	trwale	połączonych	
kilku	surowców).

•	 odpadki	warzywne	i	owocowe	(w	tym	obierki	itp.),
•	 gałęzie	drzew	i	krzewów,
•	 skoszoną	trawę,	liście,	kwiaty,
•	 trociny	i	korę	drzew,
•	 skorupki	z	jajek,
•	 resztki	jedzenia	(bez	mięsa	i	kości).

•	 wszystko	to,	czego	nie	można	odzyskać	
w	procesie	recyklingu,	z	wyłączeniem	odpadów	
niebezpiecznych.

•	 ręczników	papierowych	i	zużytych	chusteczek	
higienicznych,

•	 papieru	lakierowanego	i	powleczonego	folią,
•	 papieru	zatłuszczonego	lub	mocno	zabrudzonego,
•	 kartonów	po	mleku	i	napojach,
•	 papierowych	worków	po	nawozach,	cemencie	

i	innych	materiałach	budowlanych,
•	 tapet,	pieluch	jednorazowych	i	podpasek,
•	 zatłuszczonych	jednorazowych	opakowań	

z	papieru	i	naczyń	jednorazowych,
•	 ubrań.

• ceramiki,	doniczek,	porcelany,	fajansu,	kryształów,
•	 szkła	okularowego,
•	 szkła	żaroodpornego,
•	 zniczy	z	zawartością	wosku,
•	 żarówek	i	świetlówek,
•	 reflektorów,
•	 opakowań	po	lekach,	rozpuszczalnikach,	

olejach	silnikowych,
•	 luster,
•	 szyb	okiennych	i	zbrojonych,
•	 monitorów	i	lamp	telewizyjnych,
•	 termometrów	i	strzykawek.
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW NA TERENIE GMINY


