
 

ZBIÓRKA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH 

 W 2019 ROKU. ZABUDOWA JEDNORODZINNA, sołectwo: 

OSINY - rejon R-1  oraz  R-8 

 

W skład R – 1 wchodzi całe sołectwo Osiny oraz ul. Osińska nr 29, 31, 

35 w Czyżowicach za wyjątkiem budynków przy ulicach określonych 

w R - 8.  

 

W skład R – 8 wchodzą następujące budynki przy ulicy: Poprzeczna 4,5,            

 

 

Zbiórka odpadów 

zmieszanych (kubeł) R-1 

odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 7:00 rano 
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Zbiórka odpadów popiołu 

(kubeł) R-1 
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Selektywna zbiórka 

odpadów (worki) 
R-1, R-8 

odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 7:00 rano 
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Zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych, 

elektrycznych i 

elektronicznych oraz opon 
R-1, R-8 

Spod nieruchomości – odpady należy wystawić najpóźniej do godziny    

7: 00 rano. 

28.03.2019 

 
 

Przypominamy mieszkańcom o możliwości przekazywania zwiększonych ilości 

odpadów zbieranych selektywnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 13, poza terminami zbiórek 

określonymi powyżej. 
 

 

 

 

 

 

 

Dni i godziny pracy (PSZOK) 

za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy: 

DNI wtorek czwartek sobota 

GODZINY 8:00-14:30 październik-

kwiecień 

8:00-14:30 

maj – wrzesień 

12:00 – 16:30 

8:00-13:30 

 

UWAGA MIESZKAŃCY: 

- Odpady remontowo-budowlane przyjmowane są w PSZOK tylko w soboty w 

godzinach otwarcia PSZOK  

- Właściciele nieruchomości przed umieszczeniem odpadów  w pojemnikach 

zobowiązani są do okazania obsłudze PSZOK dowodu opłacenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni kwartał. 

- Pojemniki z odpadami zmieszanymi (kubły) zawierające ciepły popiół NIE BĘDĄ 

ODBIERANE z uwagi na ryzyko zapalenia pozostałych odpadów w śmieciarce 

- Dla worków brązowych ustalono limit tj. nie więcej niż 10 worków na miesiąc na 

nieruchomość w okresie od IV – XI. W pozostały okresie 1 worek na miesiąc na 

nieruchomość.  

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów 

komunalnych reklamacje należy składać pod numer: 32 451 30 56, wew.21, na następny 

dzień roboczy -  po dokonanej zbiórce zgodnie z harmonogramem. Po stwierdzeniu 

zasadności zgłoszenia, reklamacja  zostanie zgłoszona do firmy odbierającej odpady. 

W przypadku wystawienia odpadów komunalnych po godzinie 7:00 reklamacje nie będą 

uwzględniane.                  

- Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji ECOHARMONOGRAM gdzie 

znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące sposobu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Gorzyce. 

 

 

 

 
 


