
JARTEX 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2018 R. 

GMINA CEKÓW-KOLONIA 

 
 

MIEJSCOWOŚĆ: KOSMÓW, KOSMÓW KOL., MALCÓWKA, PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK 
 

STYCZEŃ  LUTY  MARZEC 

odpady zmieszane 22.01.  odpady zmieszane 26.02.  odpady zmieszane 26.03. 

odpady selektywne  - worki 10.01.  odpady selektywne - worki 14.02.  odpady selektywne - worki 14.03. 

popiół 22.01.  popiół 26.02.  popiół 26.03. 

Odpady  biodegradowalne   Odpady  biodegradowalne   Odpady  biodegradowalne  

 

KWIECIEŃ  MAJ  CZERWIEC 

odpady zmieszane 23.04.  odpady zmieszane 28.05.  odpady zmieszane 25.06. 

odpady selektywne  - worki 11.04.  odpady selektywne - worki 9.05.  odpady selektywne - worki 13.06. 

popiół 23.04.  popiół   popiół  

Odpady  biodegradowalne 16.04.  Odpady  biodegradowalne 21.05.  Odpady  biodegradowalne 18.06. 

 

LIPIEC  SIERPIEŃ  WRZESIEŃ 

odpady zmieszane 23.07.  odpady zmieszane 27.08.  odpady zmieszane 24.09. 

odpady selektywne  - worki 11.07.  odpady selektywne - worki 8.08.  odpady selektywne - worki 12.09. 

popiół   popiół   popiół  

Odpady  biodegradowalne 16.07.  Odpady  biodegradowalne 20.08.  Odpady  biodegradowalne 17.09. 

 

PAŹDZIERNIK  LISTOPAD  GRUDZIEŃ 

odpady zmieszane 22.10.  odpady zmieszane 26.11.  odpady zmieszane 24.12. 

odpady selektywne  - worki 10.10.  odpady selektywne - worki 14.11.  odpady selektywne - worki 12.12. 

popiół 22.10.  popiół 26.11.  popiół 24.12. 

Odpady  biodegradowalne 15.10.  Odpady  biodegradowalne 19.11.  Odpady  biodegradowalne  

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE - (sprzęt RTV, AGD, meble, dywany, itp.) max - 5 sztuk odbierane będą 2 * w roku             w 

terminie 06.04.2018 i 15.10.2018 po uprzednim zgłoszeniu 2 dni przed planowanym odbiorem przez właściciela nieruchomości lub 

zarządcę na nr telefonu 62 762 37 01 lub email jartex@op.pl i wystawieniu odpadów przed posesję w wyznaczonym terminie do 

godziny 7.00.      
W czasie opadów atmosferycznych gabaryty m.in. wersalki, dywany, wykładziny itp. należy zabezpieczyć folią. 
 

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH [MOSZOK] - (komunalne odpady 

niebezpieczne, przeterminowane leki, oleje i tłuszcze, przenośne baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

chemikalia, opakowania po farbach i środkach ochrony roślin, opony od samochodów osobowych) odbierane będą 2 * w roku                      

w terminie 04.04.2018r. i 16.10.2018 (MPSZOK zlokalizowany będzie OSP Kosmów w godz. 8.10-9.00, 
OSP Kamień w godz. 9.15-10.00,OSP Morawin w godz.10.15-11.00,obok sklepu Szadek w godz.11.15-12.00 
 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (max do 500kg) odbierane będą 2 * w roku  w terminie 16.04.2018 i 18.10.2018   

po uprzednim zgłoszeniu 2 dni przed planowanym odbiorem przez  właściciela nieruchomości lub zarządcę na nr telefon 62 762 37 01 

lub email jartex@op.pl i wystawieniu odpadów przed posesję w wyznaczonym terminie do godziny 7.00. 
 

ODBIÓR POPIOŁU Odbiór odbierany będzie raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia. Pojemnik na popiół służy 

wyłącznie do gromadzenia popiołu. W przypadku zanieczyszczenia frakcjami innych odpadów, pojemnik nie zostanie opróżniony. 
 

UWAGI DO HARMONOGRAMU 
1. Pojemniki na odpady oraz worki winne być wystawione przed nieruchomość do godz. 7°° w dniu planowanego odbioru. 
2 Niezgłoszenie reklamacji do godz.12°° następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy komunalnej                      

 z realizacji usługi. Reklamację proszę zgłaszać na nr telefonu 62 762 37 01,  602 38 23 38 
3. Telefony kontaktowe : 62 762 37 01 , 602 38 23 38- F.U.H Jartex 


