HARMONOGRAM
wywozu odpadów w roku 2022 dla nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Wadowice – Chocznia, Kaczyna
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Kolor czerwony czcionki pochyłej (kursywy) oznacza odbiór odpadów w innym dniu tygodnia niż zwykle przyjęty.

Odpady komunalne zmieszane (po selekcji) należy wystawić przed posesję w pojemnikach lub
w odpowiednich czarnych workach o pojemności 120 l, z naklejonym kodem kreskowym do godz. 7:00.
Odpady selektywne będą odbierane tylko w drugim terminie wywozu odpadów komunalnych,
w odpowiednich workach, z naklejonym przypisanym do koloru worka kodem kreskowym, które należy
wystawić przed posesję również do godz. 7:00 w dniu odbioru.
Wielkogabaryty – odbierane są z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i kilkurodzinnych
dwa razy w roku (wiosna-jesień)w terminach G oznaczonych niebieską czcionką.
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które
ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na odpady.
Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany,
materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Gmina
Wadowice z
odpadami
wielkogabarytowymi odbiera również odpady:
a) sanitarne, takie jak: umywalki, muszle toaletowe, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe i inne
stanowiące wyposażenie łazienek,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) opony do 10 sztuk z samochodów osobowych (również wzmocnione ozn.„C” o średnicy do
20”) oraz z motocykli, motorowerów i rowerów.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą i nie będą odbierane wszelkiego rodzaju : części budowlane
takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub
kartony z odpadami domowymi.
Bioodpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i kilkurodzinnych,
w workach brązowych 120 litrowych, z naklejonym odpowiednim kodem kreskowym w okresie
od 1 kwietnia do 31 października w terminach odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, a od 1 listopada
do 31 marca tylko w drugim terminie odbioru odpadów selektywnych.
Jednocześnie, właściciel nieruchomości zamieszkałej, posiada możliwość przekazania odpadów do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, chemikalia, igły strzykawki, odpady niebezpieczne, baterie i
akumulatory, farby, tusze, lakiery, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, tekstylia, odzież – bez limitu.
Do 1000 kg łącznie na rok odpadów wielkogabarytowych, jak również - panele, ramy okienne, drzwi, rolety itp.
Do 1000 kg łącznie na rok gruz budowlany i inne odpady ceramiczne pochodzące z wyposażenia łazienek, jak
również zużyte opony z samochodów osobowych (także wzmocnione ozn.”C”o średnicy do 20”) oraz z
motocykli, motorowerów, rowerów do 10 sztuk na rok. Za przekazanie ww. odpadów, w ilości przekraczającej
określone limity, będzie pobierana opłata zgodna z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK.
Popiół i żużel odbierany jest z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i kilkurodzinnych
w terminach odbioru odpadów komunalnych, w odpowiednich pojemnikach z naklejonym kodem
kreskowym. Pojemniki przeznaczone wyłącznie na popiół i żużel, będą wydawane przez wykonawcę na
wniosek właściciela nieruchomości.
Prosimy nie mieszać popiołu i żużla z odpadami komunalnymi.
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