
Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński                                           TRASA 1   
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 2018 ROKU   

dla miejscowości: ALEKSANDRÓW, BOROWIEC, CIECHOMIN, D ĘBOWA GÓRA,                 

DĘBOWA GÓRA KOLONIA, KALINKÓW, KAMOCKA WOLA, RO ŻENEK 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
POPIÓŁ będzie odbierany w sezonie grzewczym od października do marca w workach dostarczonych 

przez ZUK HAK, prosimy nie wrzucać popiołu do pojemnika na zmieszane odpady komunalne 
 

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

PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW Z SUROWCAMI WTÓRNYMI  
 
 
Terminy i godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektyw nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
 

 DATA GODZ. OTWARCIA DATA GODZ. OTWARCIA 
17 STYCZEŃ 9:00 – 13:00 4 LIPIEC 9:00 – 13:00 

14 LUTY 9:00 – 13:00 18 LIPIEC 12:00 – 16:00 
14 MARZEC 9:00 – 13:00 8 SIERPIEŃ 9:00 – 13:00 
4 KWIECIEŃ 9:00 – 13:00 22 SIERPIEŃ 12:00 – 16:00 
18 KWIECIEŃ 12:00 – 16:00 5 WRZESIEŃ 9:00 – 13:00 

9 MAJ 9:00 – 13:00 19 WRZESIEŃ 12:00 – 16:00 
23 MAJ 12:00 – 16:00 17 PAŹDZIERNIK 9:00 – 13:00 

6 CZERWIEC 9:00 – 13:00 14 LISTOPAD 12:00 – 16:00 
20 CZERWIEC 12:00 – 16:00 12 GRUDZIEŃ 9:00 – 13:00 

         

 

W razie potrzeby większej ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych istnieje możliwość ich pobrania 

w Urzędzie Gminy Aleksandrów lub u sołtysów. 

 

 

 

 
 

DATA ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, 

SEGREGOWANYCH  I POPIOŁU 
         15 STYCZEŃ - poniedziałek 
         12 LUTY - poniedziałek 
         12 MARZEC - poniedziałek 
         16 KWIECIEŃ - poniedziałek 
         14 MAJ  - poniedziałek 
         11 CZERWIEC- poniedziałek 
         9 LIPIEC - poniedziałek 
         13 SIERPIEŃ - poniedziałek 
         10 WRZESIEŃ - poniedziałek 
         15 PAŹDZIERNIK- poniedziałek 
         12 LISTOPAD  - poniedziałek 

 

         10 GRUDZIEŃ - poniedziałek 



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 – wore k 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 
 
POPIÓŁ - worek szary 
Popiół będzie odbierany w sezonie grzewczym od października do marca w workach dostarczonych przez  
ZUK HAK, 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 
 
I kwartał do 31 marca , 
II kwartał do 30 czerwca , 
III kwartał do 30 wrze śnia , 
IV kwartał do 31 grudnia.  
 
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 Komunal nych  (przy 
budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie) wymienionych niżej odpadów działającego zgodnie z podanym 
grafikiem 
 
Odpady, które można oddać do GPSZOK: przeterminowane leki i chemikalia; zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory; zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny;  zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane stanowiące odpady 

komunalne; odpady rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone; tekstylia, odzież; zużyte żarówki; lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne 

odpady zawierające rtęć; opakowania po tonerach, kartridżach. 

 
 
 

 


