
 

UWAGA! Odpady komunalne należy wystawiać w dniu wywozu do godz. 7.00 rano 
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE  od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. 
 

STYCZEŃ LUTY MARZEC 
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
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KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 

     1 2 1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     26 27 28 29 30   

BRYNICA MOKRA, CACÓW, CIERNO - ŻABIENIEC,  WARZYN PIERWSZY, WARZYN DRUGI, ZAGÓRZE 
Zmieszane, Bioodpady: 24 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca 
Tworzywa Sztuczne, Opakowania Wielomateriałowe, Metal:  24 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca 
Szkło: 28 marca, 27 czerwca  
Papier lub Odzież i Tekstylia: 27 czerwca 
CHYCZA- BRZÓSTKI, JARONOWICE, KUŹNICE, NOWA WIEŚ, RAKOSZYN, ŚLĘCIN, TRZCINIEC 
Zmieszane, Bioodpady: 26 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca 
Tworzywa Sztuczne, Opakowania Wielomateriałowe, Metal: 26 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca 

Szkło: 23 marca, 22 czerwca 
Papier lub Odzież i Tekstylia: 22 czerwca 
DESZNO, NAGŁOWICE, REJOWIEC, ZDANOWICE  
Zmieszane, Bioodpady: 25 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 28 czerwca 
Tworzywa Sztuczne, Opakowania Wielomateriałowe, Metal: 25 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 28 czerwca 
Szkło: 22 marca, 28 czerwca 
Papier, lub  Odzież i Tekstylia: 28 czerwca 
 

popiół z palenisk domowych należy oddawać w pojemnikach lub workach (waga worka nie powinna przekraczać 25 kg) nie należy 

mieszać popiołu z innymi rodzajami odpadów. Odbiór w miesiącach od listopada do kwietnia sprzed nieruchomości, w pozostałych 

miesiącach należy dostarczyć własnym transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 
 

Odpady należy wystawiać w workach lub pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce: 
WOREK,  POJEMNIK  ŻÓŁTY        tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;  
WOREK,   POJEMNIK   ZIELONY     szkło, 
WOREK,  POJEMNIK NIEBIESKI papier,   
WOREK,  POJEMNIK  CZARNY    zmieszane i pozostałości  po segregacji,  

WOREK,   POJEMNIK  BRĄZOWY   bioodpady, 

WOREK, POJEMNIK Z NAPISEM     odzież i tekstylia w worku oznaczone napisem „Odzież”. 
 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 
odpady zmieszane i bioodpady: 25 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 11 i 26 kwietnia, 9 i 24 maja, 13 i 28 czerwca  

odpady segregowane: jeden raz w miesiącu: 4 środa. 
TRUDNE DOJAZDY: 24 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca 
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (tj. placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy oraz jednostki 

organizacyjne gminy) odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem 

odbioru poszczególnych miejscowości. 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, OPONY, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, detergenty, akumulatory. 
 

 

BRYNICA MOKRA, CACÓW, CIERNO - ŻABIENIEC,  WARZYN PIERWSZY, WARZYN DRUGI, ZAGÓRZE 
29 maja 2023 roku             

DESZNO, NAGŁOWICE, REJOWIEC, ZDANOWICE + trasa TRUDNE WJAZDY 
30 maja 2023 roku    

CHYCZA- BRZÓSTKI, JARONOWICE, KUŹNICE, NOWA WIEŚ, RAKOSZYN, ŚLĘCIN, TRZCINIEC 
31 maja 2023 roku    

 



UWAGA! Odpady komunalne należy wystawiać w dniu 

wywozu do godz. 7.00 rano 
 

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.30 do 15.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem obsługującym PSZOK:  

Zapart Jacek- tel. 506 146 517; Czapnik Michał – 512 398 098. 
 

Do PSZOK będą przyjmowane niżej wymienione odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z terenu Gminy 

Nagłowice tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; przeterminowane 

leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek, - mieszkańcy zwracają w aptekach do specjalistycznych pojemników, Zużyte baterie 

- do specjalnych pojemników usytuowanych na terenie gminy. Tekstylia i odzież - do specjalnych pojemników 

usytuowanych na terenie gminy, odbiór może nastąpić dwa razy w roku z nieruchomości. Chemikalia i akumulatory– 

należy dostarczyć własnym transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub odbiór może nastąpić raz w roku  

z nieruchomości. Meble i odpady wielkogabarytowe - należy dostarczyć własnym transportem do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów lub odbiór może nastąpić raz w roku z nieruchomości. Worki po nawozach, folie sznurki pochodzące  

z gospodarstw domowych i rolnych – na odrębnych zasadach informacja w Urzędzie Gminy. Zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny- należy oddawać w całości, niekompletne zużyte urządzenia nie będą odbierane, mieszkaniec będzie 

zobowiązany dostarczyć je do PSZOK gdzie będzie pobierana dodatkowa opłata za niekompletny sprzęt. Opony - odbiór  

sprzed nieruchomości raz w roku (odbiór razem z wielkogabarytami wg harmonogramu,) maksymalnie od jednego 

pojazdu osobowego z nieruchomości 8 sztuk na rok. Pozostałą ilość mieszkaniec oddaje we własnym zakresie na własny 

koszt firmie odbierającej w/w odpady. Odpady budowlane i rozbiórkowe (min.: futryny, drzwi i okna, tynki, tapety, 

panele, rury, gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle klozetowe) 

pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie, których nie 

jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie, należy 

dostarczyć własnym transportem i na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów w ilości 3 pojemniki x 240 L 

na rok od nieruchomości. Pozostałą ilość mieszkaniec oddaje we własnym zakresie na własny koszt firmie odbierającej 

w/w odpady. Właściciel nieruchomości w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku 

prowadzenia robót, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia jest zobowiązany do zawarcia 

indywidualnej umowy z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Nagłowice. 
 

Gmina Nagłowice nie przyjmuje w prowadzonym PSZOK bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

i w całości zapewnia obieranie bioodpadów bezpośrednio z miejsc ich wytwarzania. 
 

W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez firmę prosimy zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy 

Nagłowice następnego dnia roboczego na numer telefonu 413814567.  

                                        Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

 Mieszkańcy zobowiązani są do zgłoszenia korekty deklaracji lub złożenia nowej deklaracji w terminie  

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

  Opłatę za odpady komunalne należy wnosić (bez wezwania, bez decyzji i faktury- podstawą  

do naliczenia opłaty za odpady komunalne jest złożona deklaracja) do końca każdego 

miesiąca/kwartału na rachunek bankowy Gminy Nagłowice: 44 8493 0004 0110 0100 0332 0133  

lub w drodze inkaso u sołtysa. 
 

Mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie w pojemniki, czarne worki na odpady zmieszane i pozostałości  

po segregacji. Worki do segregacji odpadów dostarczy właścicielom nieruchomości Firma odbierająca odpady komunalne 

w ilości „worek za worek”(na wymianę).W przypadku niedostarczenia przez firmę worków do segregacji lub ich 

nieodpowiedniej ilości mieszkaniec jest zobowiązany zgłosić ten fakt następnego dnia roboczego do Urzędu Gminy 

Nagłowice tel.413814593.  

                                   Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Wszelkie informacje dotyczące odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej  

www.naglowice.pl , www.bip.naglowice.pl 
 

Mieszkańcy nieposiadający kompostownika zobowiązani są do oddawania bioodpadów   

(tj. resztki odpadów kuchennych, trawa, liście, chwasty, gałęzie) w brązowych workach.  

odpady styropianu, które wrzucamy do worka czarnego to np.: opakowania styropianowe jednorazowe z dań na wynos, 

opakowania styropianowe z sprzętów gospodarstwa domowego ( służące do zabezpieczenia sprzętu).  Natomiast styropian 

służący do ociepleń zalicza się do grupy odpadów remontowo-budowlanych, które  mieszkaniec oddaje we własnym 

zakresie i na własny koszt  firmie odbierającej w/w odpady. 
 

W razie wątpliwości, co do sposobu segregacji należy konsultować się z Urzędem Gminy w Nagłowicach  

pod numerem telefonu 413814593. 

 

http://www.naglowice.pl/

