
REJON VII 
Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński                                             
97-300 Piotrków Tryb., ul. Próchnika 25 
Biuro Obsługi Klienta, Tel. 44 649-96-84 w. 21 lub 22 
 
 
 

HARMONOGRAM  ODBIORU CZWARTEK 2  
ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH  

 
dla miejscowości: Gałków Mały  ulice: Łódzka, Wojska Polskiego, Północna, Nowa, Mała, Radwańska, Sportowa, 
Grzybowa,  Kwiatowa,  Wschodnia, Krótka, Borowiecka, Łąkowa, Wierzbowa, Pusta, Sporna, 19 Stycznia, Długa, 
Słowackiego, Brzozowa, Zacisze, Wspólna, Dębowa, Lipowa, Andrzeja, Letniskowa, 1 Maja, Zgodna, Zagajnikowa, 
Partyzantów, 22 Lipca, Kopernika, Polna, Smugowa, Napoleońska, Wąska, Generała Karola Świerczewskiego, 
Spacerowa, Niecała, Ogrodowa, Krawiecka, Cicha, Leśna, Piękna, Marysieńki, Krzywa,  Świętego Mikołaja,  Parkowa, 
Boczna, Kasztanowa,  
 

ODPAD POPIOŁU: odbiór w miesiącach kwiecień-wrzesień, będzie się odbywał 1 x w miesiącu w terminie odbioru 
odpadów segregowanych, w okresie zimowym (październik- marzec) odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach 

odbioru odpadów komunalnych, w workach dostarczonych przez ZUK HAK; 
 

PROSIMY NIE WRZUCAĆ POPIOŁU DO POJEMNIKA NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE  
 

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIA Ć DO GODZ. 6:30 
 
 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW  
 
SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki).  
Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek 
 
PAPIER - worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe 
Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, pieluch, art. higienicznych 
 
PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty. Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii 
gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, 
drobny złom stalowy i metali kolorowych 
Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek po farbach i lakierach, worków po nawozach; 
 
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, 
lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne przedmioty plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych.  
Nie wrzucać: popiołu 
 
ODPADY BIODEGRADOWALNE- worki br ązowe, obierki warzyw i owoców, ogryzki i pestki, skorupki jajek i łupinki po orzechach, fusy  
od herbaty i kawy, resztki jedzenia organicznego, stare produkty zbożowe,  zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe,  skoszoną trawę, liście. 
Nie wrzucać: popiołów z domowego paleniska, odchodów ludzkich i zwierzęcych, piasku dla kotów, płynów, pozostałych domowych 
odpadów komunalnych 
 
POPIÓŁ – worki szare 
 
 
 

PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW  
Z SUROWCAMI WTÓRNYMI 

 
REKLAMACJE – Biuro In żyniera Gminy 

tel: (44) 725 67 68 
 

 
MIESIĄC/2015 R 

 
DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

DZIEŃ ODBIORU  
ODPADÓW SEGREGOWANYCH (SZKŁO, 

PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL, BIOODPADY)  

STYCZEŃ 8,22 22 

LUTY 5,19 19 

MARZEC 5,19 19 

KWIECIEŃ 2, 16, 29 (środa) 16 
MAJ 14,28 14 

CZERWIEC 11,25 11 



 
 
Stawka opłaty za odpady segregowane od 1 osoby wynosi 6,00 zł na miesiąc, a za odpady zmieszane 15,00 zł 
od osoby na miesiąc. 
 
Opłaty wnosi si ę za dwa miesi ące kalendarzowe w terminach: 

• do 10 stycznia 2015 (za listopad, grudzie ń 2014), 
• do 10 marca 2015 (za stycze ń, luty 2015),  
• do 10 maja 2015 (za marzec, kwiecie ń 2015) 
• do 10 lipca 2015 (za maj, czerwiec 2015), 
• do 10 wrze śnia 2015 (za lipiec, sierpie ń 2015), 
• do 10 listopada 2015 (za wrzesie ń, październik 2015), 
• do 10 stycznia 2016 (za listopad, grudzie ń 2015). 

 
Opłatę uiszczać można bez prowizji w kasie Urzędu lub na nr konta bankowego:  

73 1240 3161 1111 0010 0493 1532 
 

UWAGA!!! 
( w tytule przelewu adres nieruchomości, na której powstają odpady oraz dane osoby 

składającej deklarację) 
 

UWAGA: Urz ąd Miejski w Koluszkach nie wysyła ksi ążeczek opłat. 
 

Przypominamy, że każda zmiana danych zawartych w deklaracji wymaga pono wnego jej zło żenia (np. 
liczby osób zamieszkałych nieruchomo ść lub sposobu oddawania odpadów). 
 
 
W razie potrzeby większej ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych istnieje 
możliwość ich pobrania w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach pracy tut. 
Urzędu. 
 
 
Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy  
ul. Reymonta w Koluszkach. 
 

• poniedziałek w godzi. 12 00  - 18 00 
• środa w godz. 12 00 - 14 00 
• piątek w godz. 7 00 - 12 00 

 
Na PSZOK istnieje możliwość bezpłatnego oddania: starych mebli, wykładzin, zużytych opon, złomu, 
chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, RTV, sprzętu 
teleinformatycznego, odpadów biodegradowalnych. 

 


