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HARMONOGRAM GMINY CHARSZNICA  01.07.2019 – 31.12.2019

MIEJSCOWOŚCI DATY WYWOZÓW ODBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZMIESZANE
(KOSZ)

 PLASTIK, OPAK.
WIELOMATERIAŁOWE, METALE

(ŻÓŁTY WOREK)

PAPIER
(NIEBIESKI WOREK)

SZKŁO
(ZIELONY WOREK)

Uniejów Rędziny, Uniejów Kolonia, Chodowiec 2.VII, 6.VIII, 3.IX, 1.X, 5.XI, 3.XII
( każdy  1-szy wtorek  miesiąca )

25.VII, 22.VIII, 26.IX, 24.X, 28.XI, 
28.XII(SOBOTA)
 ( każdy  4-ty czwartek  miesiąca )

22.VIII, 24.X, 28.XII(SOBOTA)
(4-ty czwartek  miesiąca 
parzystego)

 13.VIII, 8.X, 10.XII
(2-gi  wtorek  miesiąca 
parzystego)

 Tczyca, Swojczany  4.VII, 1.VIII, 5.IX, 3.X, 7.XI, 5.XII
( każdy  1-szy czwartek  miesiąca )

 4.VII, 1.VIII, 5.IX, 3.X, 7.XI, 5.XII
( każdy  1-szy czwartek  miesiąca ) 

1.VIII, 3.X, 5.XII
(1-szy czwartek miesiąca 
parzystego)

 2.VII, 3.IX, 5.XI
(1-szy  wtorek miesiąca 
nieparzystego)

Uniejów Parcela, Wierzbie 9.VII, 13.VIII, 10.IX, 8.X, 12.XI, 
10.XII 
( każdy  2-gi wtorek  miesiąca )

 4.VII, 1.VIII, 5.IX, 3.X, 7.XI, 5.XII
( każdy  1-szy czwartek miesiąca )

4.VII, 5.IX, 7.XI
(1-szy czwartek  miesiąca 
nieparzystego)

 2.VII, 3.IX, 5.XI
(1-szy wtorek miesiąca 
nieparzystego )

Marcinowice, Pogwizdów, Jelcza 9.VII, 13.VIII, 10.IX, 8.X, 12.XI, 
10.XII
( każdy  2-gi wtorek  miesiąca )

18.VII, 17.VIII(SOBOTA) , 19.IX, 
17.X, 21.XI, 19.XII
 ( każdy  3-ci czwartek  miesiąca )

17.VIII(SOBOTA) , 17.X, 19.XII
(3-ci czwartek miesiąca  
parzystego)

9.VII, 10.IX, 12.XI
(2-gi  wtorek miesiąca 
nieparzystego)

Chodów, Miechów-Charsznica(Miechowska, Żarnowiecka, 
Młyńska, Kolejowa, Cicha, Szarkowiec, Ogrodowa)

11.VII, 8.VIII, 12.IX, 10.X, 14.XI, 
12.XII
( każdy  2-gi czwartek  miesiąca )

11.VII, 8.VIII, 12.IX, 10.X, 14.XI, 
12.XII
( każdy  2-gi czwartek  miesiąca )

8.VIII, 10.X, 12.XII
(2-gi czwartek  miesiąca  
parzystego)

6.VIII, 1.X, 3.XII
(1-szy wtorek miesiąca 
parzystego)

Miechów-Charsznica 
(Górna, Polna, Szkolna, Mickiewicza, Działki, Rzemieślnicza, 
Dolna, T. Kościuszki,  Kolonia Chodów, Sportowa, Krótka, 
Słoneczna, Osiedlowa, Rtm. W. Pileckiego, Pomowska)

18.VII, 17.VIII (SOBOTA), 19.IX, 
17.X, 21.XI, 19.XII
 ( każdy  3-ci czwartek  miesiąca )

11.VII, 8.VIII, 12.IX, 10.X, 14.XI, 
12.XII
( każdy  2-gi czwartek  miesiąca )

11.VII, 12.IX, 14.XI
(2-gi czwartek miesiąca 
nieparzystego)

6.VIII, 1.X, 3.XII
(1-szy  wtorek miesiąca 
parzystego)

 Witowice, Ciszowice 18.VII, 17.VIII(SOBOTA) , 19.IX, 
17.X, 21.XI, 19.XII
 ( każdy  3-ci czwartek  miesiąca )

18.VII, 17.VIII(SOBOTA) , 19.IX, 
17.X, 21.XI, 19.XII
 ( każdy  3-ci czwartek  miesiąca )

18.VII, 19.IX, 21.XI
(3-ci czwartek miesiąca 
nieparzystego)

9.VII, 10.IX, 12.XI
(2-gi  wtorek miesiąca 
nieparzystego)

Charsznica, Szarkówka, Podlesice, Dąbrowiec 25.VII, 22.VIII, 26.IX, 24.X, 28.XI, 
28.XII(SOBOTA)
 ( każdy  4-ty czwartek  miesiąca )

25.VII, 22.VIII, 26.IX, 24.X, 28.XI, 
28.XII(SOBOTA)
 ( każdy  4-ty czwartek  miesiąca )

25.VII, 26.IX, 28.XI
(4-ty czwartek miesiąca  
nieparzystego)

13.VIII, 8.X, 10.XII
(2-gi  wtorek miesiąca 
parzystego)

ZABUDOWA   WIELORODZINNA  ODPADY  KOM.  ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE ODBIERANE BĘDĄ  1x / TYDZIEŃ:       !ZAWSZE!    KAŻDY  CZWARTEK  MIESIĄCA,
ODPADY SEGREGOWANE  WG  CZĘSTOTLIWOŚCI  JAK  DLA ZABUDOWY  JEDNORODZINNEJ 

 

Nie należy wystawiać odpadów pochodzących z gospodarstw rolniczych i działalności gospodarczej tj. folia komunalna ( folia strecz, po namiotach po kostce brukowej, folia po sianokiszonce,
worki po nawozach, sznurki, skrzynki po owocach i warzywach, części samochodowe i rolnicze, odpady poprodukcyjne. 
Nieprawidłowa segregacja skutkuje brakiem odbioru odpadów( odbiór nastąpi po prawidłowym ich przesegregowaniu zgodnie z harmonogramem w kolejnym miesiącu) 

 Prosimy o umieszczenie nazwy ulicy i numeru posesji na pojemnikach celem prawidłowej ich identyfikacji.

ODPADY  NALEŻY  WYSTAWIAĆ  W  DNIU  WYWOZU  DO  GODZ.  7 RANO   !  

mailto:miechow@mpgo.krakow.pl


ZASADY SEGREGACJI NA TERENIE GMINY  CHARSZNICA

ŻÓŁTY WOREK:

Tworzywa sztuczne – Plastik, 
Metal, Opakowania Stalowe, 
Opak. wielomateriałowe
- odkręcone i zgniecione plastikowe
butelki po napojach, nakrętki, 
- plastikowe opakowania                  
po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe       
(np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania),               
kosmetykach (np. szamponach,        
paście do zębów) itp.,
- plastikowe torby, worki,                 
reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach     
i sokach,
- puszki po konserwach,
- metale kolorowe,
- kapsle, zakrętki od słoików,

Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z 
zawartością,
opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek i pojemników po farbach    
i lakierach,
- zużytego sprzętu elektronicznego  
i AGD

NIEBIESKI WOREK:

Papier i Tektura

opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą),
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe
Nie wrzucamy:

- ręczników papierowych        
i zużytych chusteczek            
higienicznych,
- papieru powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego,
- kartonów po mleku i 
napojach,
- papierowych worków po  
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych,
tapet,
- pieluch jednorazowych         
i podpasek,
- zatłuszczonych 
jednorazowych opakowań z 
papieru i naczyń 
jednorazowych,
ubrań

ZIELONY WOREK lub 
Pojemnik:
Szkło Kolorowe
i Szkło Białe

- butelki i słoiki po napojach            
i żywności (w tym butelki po         
napojach alkoholowych  i olejach 
roślinnych),
- szklane opakowania po 
kosmetykach (o ile nie są wykonane
z trwale połączonych kilku               
surowców)
Nie wrzucamy:
ceramiki, doniczek, porcelany,  
fajansu, kryształów, szkła            
okularowego, szkła żaroodpornego, 
zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflektorów, 
opakowań po lekach,            
rozpuszczalnikach, olejach             
silnikowych,
luster ,szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych, 
termometrów i strzykawek

CZARNY LUB SZARY 
POJEMNIK LUB 
WOREK

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

- wszystko, czego nie 
można odzyskać w 
procesie recyklingu, z 
wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych 
wyrzucamy do pojemnika 
z odpadami zmieszanymi
Nie wrzucamy:

 odpadów ogrodowych,     
skoszonej trawy, liści, 
gałęzi, gorącego popiołu 
lub szlaki

!!! PSZOK !!!
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Zakładu Usług Komunalnych,

ul. Żarnowiecka 3 w Miechowie-Charsznicy czynny w 1,2,3 piątek oraz 4 sobotę  w godz. Od 8.00 do 13.00 gdzie
mieszkańcy Gminy Charsznica mogą oddać  następujące odpady: przeterminowane leki i chemikalia , zużyte baterie i

akumulatory, kompletny zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, szafi, krzesła, stoły, wersalki, kanapy,
dywany, wykładziny, zużyte opony od samochodów osobowych, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe

stanowiące odpady komunalne pochodzące z robót budowlany nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na
budowę ( oprócz azbestu, papy, onduliny, wełny mineralnej).   
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