
Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński                                           TRASA 3  
97-300 Piotrków Tryb., ul. Próchnika 25 
Biuro Obsługi Klienta, Tel. 44 649-96-84 w. 21 lub 22 

 

 

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH  

NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW W  2023 ROKU  

 

dla miejscowości: BRZEZIE, WACŁAWÓW, SKOTNIKI, RECZKÓW NOWY, WÓLKA SKOTNICKA, 

STARA,   STARA KOLONIA, DĄBRÓWKA, SZARBSKO 

MIESIĄC/2023 R DZIEŃ ODBIORU 
ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, 
BIOODPADÓW 

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW 
SEGREGOWANYCH (PAPIER, 

TW. SZTUCZNE, METAL, 
SZKŁO) 

STYCZEŃ 4 (środa) 4 (środa) 

LUTY 8 (środa) 8 (środa) 

MARZEC 8 (środa) 8 (środa) 

KWIECIEŃ 5 (środa) 5 (środa) 

MAJ 10 (środa) 
 

10 (środa) 
 

CZERWIEC 7 (środa) 
 

7 (środa) 
 

 
 
 
 

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:30 

 
PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW Z SUROWCAMI WTÓRNYMI 

 
Terminy i godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odpady, które 
można oddać na GPSZOK: 
przeterminowane leki i chemikalia; zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  zużyte 
opony od aut osobowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół. 
 

DATA GODZ. OTWARCIA 
11 STYCZEŃ 2023 r. 9:00 – 13:00 

15 LUTY 2023 r. 9:00 – 13:00 
15 MARZEC 2023 r. 9:00 – 13:00 

12 KWIECIEŃ 2023 r. 9:00 – 13:00 
17 MAJ 2023 r. 9:00 – 13:00 

14 CZERWIEC 2023 r. 9:00 – 13:00 

 
 
 
 

 
 
 
 
                     Numer certyfikatu 9272 

                     ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

 
 
 
 
 



 
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 

 
SZKŁO – worek zielony  
Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki) 
Nie wrzucać: szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek, 
opakowań po lekach, potłuczonego szkła 
 
PAPIER - worek niebieski 
Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe 
Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, pieluch, art. higienicznych 
 
PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty 
Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, 
mycia naczyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, drobny złom stalowy i metali 
kolorowych 
Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek po farbach i lakierach, worków po nawozach 
 
BIOODPADY-worek brązowy 
Obierki owoców i warzyw, resztki ugotowanych warzyw, resztki produktów mlecznych, suche pieczywo, fusy            
po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym, zwiędnięte kwiaty cięte oraz doniczkowe, trawę, chwasty, liście                
i gałęzie, owoce spadłe z drzew. 
 
POPIÓŁ - worek szary 
Popiół będzie odbierany w sezonie grzewczym od października do marca w workach dostarczonych przez  
ZUK HAK wyłącznie z PSZOKu w Aleksandrowie. Prosimy nie wrzucać popiołu do pojemnika na zmieszane 
odpady komunalne. 
 
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik 
Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika,  zabawki, 
różnorodne przedmioty plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz 
wskazane powyżej odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny. 
Nie wrzucać: popiołu 
 
 

W razie potrzeby większej ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych istnieje możliwość                
ich pobrania w urzędzie Gminy Aleksandrów lub u sołtysów. 

 
 
TERMINY I FORMY PŁATNOŚCI 
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co dwa miesiące zgodnie                       
z terminami płatności  podanymi poniżej: 

• do 15 marca za styczeń i luty, 
• do 15 maja za marzec i kwiecień, 
• do 15 lipca za maj i czerwiec. 

 
Na rachunek bankowy: Gmina Aleksandrów – 
Nr 53 8973 0003 0020 0410 5369 0027, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady 
komunalne lub  w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów albo w drodze inkasa u sołtysów. 
 
Ponadto informujemy, że w ramach opłaty za odpady: 
 
1) odbędzie się raz w roku mobilna zbiórka  odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych  

w wyznaczonym później terminie,  
2) istnieje możliwość oddania do  Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy 
budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie) wymienionych niżej odpadów działającego zgodnie z podanym 
grafikiem, odpady, które można oddać na GPSZOK: 
przeterminowane leki i chemikalia; zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny;  zużyte opony od aut osobowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół. 
 
 

 


