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  Kraśnik 21.11.2016 r. 
 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu  Gminy Zakrzew na  2017 r. 
 

Lp. Miejscowości Data odbioru odpadów 
Odpady 
wielkogabarytowe, 
sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

Odpady  
zmieszane 

Odpady 
segregowane  

1.  

Majdan Starowiejski, 
Dębina, Boża Wola, 
Annów, Szklarnia, Baraki, 
Nikodemów, Karolin, 
Tarnawka I, 
Tarnawka II 
 

 
 
 

19 maj 2017 

 
 
24 styczeń 2017 
21 Luty 2017 
21 marzec 2017 
19 Kwiecień 2017 
23 maj 2017 
20 czerwiec 2017 
 

 
 
24 styczeń 2017 
21 Luty 2017 
21 marzec 2017 
19 Kwiecień 2017 
23 maj 2017 
20 czerwiec 2017 
 
 

2.  

Zakrzew, Zakrzew –
Kolonia, Targowisko – 
Kolonia, Targowisko, 
Ponikwy, Wólka 
Ponikiewska 
 

 
 

19 maj 2017 
 

 
25 styczeń 2017 
22 luty 2017 
22 marzec 2017 
20 kwiecień 2017 
24 maj 2017 
21 czerwiec 2017 
 

 
25 styczeń 2017 
22 luty 2017 
22 marzec 2017 
20 kwiecień 2017 
24 maj 2017 
21 czerwiec 2017 
 
 

Uwagi : 
W dniu wywozu worki oraz pojemniki prosimy wystawiać  do godz.7.00 
 
Odpady zmieszane oraz  odpady zbierane selektywnie : papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale odbierane będą w tym samym dniu oddzielnymi pojazdami dla poszczególnych frakcji 
odpadów. 
Opakowania szklane powinny być gromadzone w oddzielnych workach w kolorze białym lub zielonym. 

 
W ramach organizowanych zbiórek odbierany będzie KOMPLETNY  : 

 sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD, kontakty, włączniki, bezpieczniki, przewody elektryczne, 

 baterie i akumulatory, żarówki, świetlówki, urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne, 

           
  Odpady wielkogabarytowe : meble, szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, dywany, materace, wózki dziecięce,  rowery,  

zabawki dużych rozmiarów  
 Odbierane będą opony spełniające poniższe warunki :   - czyste bez (piasku, ziemi i innych zanieczyszczeń), felg 

- opony o średnicy max. 1,2 m    

 Ciężarowe , dostawcze, osobowe, do przyczep, rowerowe 
 

 
Nie będą odbierane :  zużyte opony ciągnikowe, ciężarowe POWYŻEJ 1,2 m 
×  części samochodowe, motorowery, kosiarki, odpady remontowe, odpady ogrodowe 

× części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część) nie  będą wywożone  
jako odpady wielkogabarytowe 
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