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            Informacja o terminach wywozu odpadów na 2021 r. SZKLARY 
    

 
            2021 r. STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

I 22 18 22 8,21 10,24 8,22 7,21 6,20 7,21 7,21 23 20 

II 18 12 12 13,27 13,27 11,25 12,26 11,25 10,24 12,26 16 14 

III 21 17 17 16,30 17,31 18,30 14,28 13,27 14,28 14,28 22 17 

IV   27   24   26   28   23   18 

V     18               18   

VI     18               18   

I • SZKLARY (nieruchomości z utrudnionym dojazdem) nr: 126, 126A, 127A (BRODŁO), 66, 115 (DWA BUDYNKI), 116, 117, 117A, 117B, 117C 

II • SZKLARY (pozostałe numery) 

III •ODPADY BIODEGRADOWALNE: 

IV •MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (GODZ. 8-12): parking przy drodze powiatowej na wysokości drogi na cmentarz 

V •ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ OPON:   

VI •ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO: 

 

 

 

 

 



 Ustala się limit odbioru opon podczas każdorazowej zbiórki do poziomu 8 sztuk z jednego gospodarstwa domowego 

(odbierane są opony z samochodów osobowych) 

 

 Odpady takie jak: muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe, styropian itp. Są zaliczane do odpadów 

remontowych / budowlanych i nie są odbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, odpady 

z remontów prowadzonych we własnym zakresie, które nie wymagają pozwoleń na budowę, zgłoszenia zamiaru 

budowy lub wykonania robót  odbierane są w mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

zlokalizowanych w każdym sołectwie Gminy Jerzmanowice-Przeginia co dwa miesiące, w ilości do 0,5 m³ w skali 

roku z gospodarstwa domowego po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty bieżącej raty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w mobilnych punktach odbierane są również zużyte chemikalia, 

żarówki, baterie, przeterminowane i nieużyteczne leki, oraz odpady segregowane pochodzące z gospodarstwa 

domowego na które została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, przypominamy, 

iż części samochodowe i akcesoria nie są odpadami komunalnymi i nie są odbierane w ramach złożonej deklaracji.

   

 

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów segregowanych w dniu wywozu do godz. 6:00 

 


