
JARTEX- HARMONOGRAM GMINA CEKÓW-KOLONIA 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 01.01.2022-30.06.2022 R. 
 

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

STYCZEŃ  LUTY  

odpady zmieszane  24  odpady zmieszane  21  

odpady selektywne  - worki 10  odpady selektywne - worki 14  

popiół 24  popiół 21  

Odpady  biodegradowalne  17  Odpady  biodegradowalne 28  

 

 

MARZEC  KWIECIEŃ 

odpady zmieszane  21  odpady zmieszane 4, 23 

odpady selektywne  - worki 14  odpady selektywne - worki 11 

popiół 21  popiół 4 

Odpady  biodegradowalne 28  Odpady  biodegradowalne 11, 25 

 

MAJ  CZERWIEC 

odpady zmieszane 2, 16, 30  odpady zmieszane 13, 27 

odpady selektywne  - worki 9  odpady selektywne - worki 13 

popiół 2  popiół 13 

Odpady  biodegradowalne 9, 23  Odpady  biodegradowalne 6, 20 

 
          Odpady problemowe (np. gabaryty, gruz, tworzywa sztuczne, agd)  należy dostarczyć do PSZOK-u. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się w Cekowie-Kolonii (przy oczyszczalni ścieków).  
Czynny jest w  środy w godz. 15:15-18:00 oraz w soboty w godz. 8:00-12:00 
W czasie opadów atmosferycznych gabaryty m.in. wersalki, dywany, wykładziny itp. należy zabezpieczyć folią. 
 
UWAGI DO HARMONOGRAMU 
1. Pojemniki na odpady oraz worki winne być wystawione przed nieruchomość do godz. 7°° w dniu planowanego odbioru. 
2. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać najlepiej w dniu odbioru.  
3. Telefony kontaktowe : F.U.H Jartex-  62 762 37 01 , 602 38 23 38. Urząd Gminy Ceków- Kolonia 62 76 31 012.  
 
Przypominamy, że od  lipca 2021 wszystkie samochody  odbierające odpady są wyposażone w 3 kamery monitorujące 
ilość i rodzaj oddawanych odpadów.  
Przypominamy również, że według złożonych deklaracji odpady zmieszane odbierane są w pojemniku do tego 
przeznaczonym w ilości 1 sztuki, pozostałe pojemniki przeznaczone są na selektywną zbiórkę popiołów, bioodpadów oraz 
szkła, a worki na tworzywa sztuczne oraz papier. 
 
 
Zapraszamy do pobrania i korzystania z bezpłatnej aplikacji „EcoHarmonogram” na urządzenia mobilne zawierającej 
informacje o harmonogramie wywozu i segregacji odpadów. Więcej informacji na stronie www.orlistaw.pl 

         
 

Informujemy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa.  

Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami 
nałożenia na nich opłaty podwyższonej, która stanowi trzykrotność obecnej stawki czyli 58,50 zł. od domownika. Opłata 
ta będzie naliczona przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie będzie można złożyć nową deklarację odpadową, na niższą 
stawkę. 

http://www.orlistaw.pl/


Zestawienie odebranych i zagospodarowanych odpadów w tonach razem z PSZOK-iem. 

  

Zestawienie kosztów zagospodarowania Zestawienie odebranych  odpadów w  tonach 

Miesiąc 2020 2021 Miesiąc 2020 

waga w 

tonach 

2021 

waga w 

tonach 

Koszt wywozu  

2020 

Koszt wywozu  

2021 

Styczeń 27719,94 30890,16 Styczeń 98 99 37709 44550 
Luty 25526,84 24289,25 Luty 91 81 37709 36450 
Marzec 24222,37 36543,53 Marzec 86 111 37709 49950 
Kwiecień 29131,54 41118,84 Kwiecień 104 122 37709 54900 
Maj 37316,16 42201,11 Maj 120 141 37709 63450 
Czerwiec 32662,27 31420,37 Czerwiec 103 105 37709 47250 
Lipiec 44247,25 32491,29 Lipiec 84 104 44715 46800 
Sierpień 34991,89 Sierpień 42 109 23309 49050 
Wrzesień 36181,62 31439,25 Wrzesień 118 116 64916 52200 
Październik 29438,64 34649,68 Październik 88 105 49555 47250 
Listopad 33157,51 34188,26 Listopad 105 101 57761 45450 
Grudzień 36081,24 37000 Grudzień 114 120 59354 54000 

Razem 355685,38 411223,63 Razem 1153 1316 525864 591300 

 

Jak widać z powyższego zestawienia mieszkańcy Gminy Ceków-Kolonia w 2021 r. oddali o 163 tony  więcej 

odpadów niż w 2020 roku. 

Dodatkowa ilość odpadów komunalnych spowodowała: 

1. Wzrost kosztów  transportu  o 73 350 zł. 

2. Wzrost kosztów zagospodarowania o 55 538 zł. 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrost kosztów wynosi 2,47 zł. 

Podsumowując realny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rok 2022  wynosi od osoby 

19.50 zł. 

 

W ramach tej opłaty Gmina Ceków-Kolonia nadal utrzyma odbiory odpadów zmieszanych i bio co dwa tygodniu 

w okresie od marca do października w 2022 roku. 

Jednocześnie od stycznia 2022 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny 2 x w 

tygodniu to znaczy w środy w godz 15:1518:00  i soboty w godz. 8:00-12:00 

 

Informujemy również, że w ramach nadzoru nad poprawnością realizacji przez mieszkańców segregacji odpadów 

komunalnych są prowadzone cykliczne kontrole przez pracowników Urzędu Gminy, mieszkańcy są edukowani 

w jaki sposób segregować śmieci. W sytuacjach nie respektowania zasad segregacji Urząd Gminy może nałożyć 

na takie gospodarstwo opłatę podwyższoną, czyli trzykrotność kwoty 19,50 zł. na okres 6 miesięcy na każdą 

osobę wykazaną w deklaracji odpadowej. 

Przypominamy również, że samochody odbierające odpady komunalne są wyposażone w monitoring, który 

dokumentuje ilość oddanych koszy czy worków z poszczególnych posesji. Jednocześnie na bieżąco kontrolujemy 

zgodność ilości podanych osób w deklaracjach odpadowych ze stanem faktycznym w każdym gospodarstwie. 

Takie działania spowodowały, że dopisaliśmy do systemu ponad 200 osób, które wcześniej nie były wykazane 

 w deklaracjach. Również funkcjonowanie PSZOK-u spowodował, że został uszczelniony system odpadowy, nikt 

kto nie figuruje w deklaracjach odpadowych nie ma możliwości oddania odpadów na PSZOK. 

Podsumowując, działania Gminy Ceków-Kolonia przyczyniły się do uszczelnienia systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Dzisiaj stawka 19, 50 zł. jest faktycznym i realnym kosztem   związanym z prawdziwą 

ilością ton odpadów komunalnych oddanych przez mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia. 

 

 
 


