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Miesiące / Dni

DEZAKO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica
 tel.: 14 670 40 09   www.dezako.pl
PSZOK - Tuszyma 140D, tel. 17/717-52-23 

ODPADY ZMIESZANE, 
POPIÓŁ (zbierany będzie w miesiącach: III,IV )

Miesiące / Dni

MOKRE, ZASÓW, KORZENIÓW, NAGOSZYN

ŻYRAKÓW (pozostale domy znajdujące się za autostrad ą w kierunku Woli 
Żyrakowskiej), WOLA ŻYRAKOWSKA, BOBROWA, BOBROWA WO LA

WIEWIÓRKA, WOLA WIELKA, GÓRA MOTYCZNA

STRASZĘCIN, ZAWIERZBIE, ŻYRAKÓW  (domy od Dębicy w kierunku do autostrady: 
173,186 A-199 A, 219 - 256 oraz pozostałe)

ODPADY SEGREGOWANE

ŻYRAKÓW, WOLA ŻYRAKOWSKA, STRASZĘCIN, ZAWIERZBIE

WIEWIÓRKA, GÓRA MOTYCZNA, WOLA WIELKA 

ZASÓW, MOKRE, NAGOSZYN

KORZENIÓW, BOBROWA, BOBROWA WOLA

ODPADY WIELKOGABARYTOWE czerwiec

ZABUDOWA WIELOLOKALOWA
STRASZĘCIN, BOBROWA odbiór w każdy poniedziałek

* Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany harmo nogramu odbioru odpadów w indywidualnych przypadkac h, o czym poinformuje 
wybranych mieszkańców.

Prosimy o wystawianie pojemników  
i worków do godz. 7:00 do drogi przejazdu 

samochodu. Worki muszą być pełne
i zawiązane.

 STRASZĘCIN

KORZENIÓW, BOBROWA, BOBROWA WOLA

WIEWIÓRKA, GRÓRA MOTYCZNA, WOLA 
WIELKA W ramach wystawki odbierane będą: radia, telewizory ,

monitory oraz inny sprzęt RTV, lodówki, pralki, kuc henki, 
odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, zużyte opony (wyłą cznie 

od sam.osobowych, w ilości max 4 szt.), dywany, 
wykładziny, meble, duże opakowania z tworzyw sztucz nych.

ZASÓW, MOKRE, NAGOSZYN 

ŻYRAKÓW, ZAWIERZBIE, WOLA ŻYRAKOWSKA

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W ROKU 2020

GMINA ŻYRAKÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻYRAKÓW!

i



Worki na odpady właściciele nieruchomości otrzymują 
przy odbiorze odpadów 1 raz na miesiąc od �irmy 
wywożącej odpady na wymianę. W razie potrzeby 
właściciel będzie mógł otrzymać dodatkowe worki 
w siedzibie 

 Informacja	dotyczącą	odpadów	odbieranych	

Firmy	DEZAKO	Sp.	z	o.o.	Dębica	

z	posesji	oraz	odpadów	przeznaczonych	do	odbioru	
w	PSZOK	-	u.	

w	każdej	 ilości,	 trzy	razy	w	 tygodniu,	w	godzinach	
otwarcia	PSZOK-u.

Punkt	Selektywnego	Zbierania	Odpadów	Komunal-
nych	 będzie	 przyjmował	 odpłatnie	 odpady	
pochodzące	z	działalności	rolniczej	z	terenu	gminy	
Żyraków	niestanowiące	odpadów	komunalnych,	

	
Właściciel nieruchomości bezpłatnie może dostarczać 
kategorie posegregowanych odpadów komunalnych do 
Punktu	 Selektywnego	 Zbierania 	 Odpadów	
Komunalnych	w	Tuszymie, 39	–	321	Tuszyma	140	D. . 
Punkt  jest czynny	we	wtorek	i	czwartek	w	godzinach	
od	9:00-17:00	oraz	w	sobotę	od	8:00-15:00.	

Opakowania po lekach lub przeterminowane leki, można 
wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych 
w ośrodkach zdrowia (bez opakowań i pudełek). 

Zbiórki doraźne obejmują: zużyte opony z samochodów 
osobowych, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 

Odbiór odpadów odbywa się jeden raz na miesiąc, 
natomiast w zabudowie wielolokalowej dwa razy 
w miesiącu, za wyjątkiem bioodpadów w miesiącach 
letnich: czerwiec, lipiec, sierpień, co najmniej 1 raz 
w tygodniu– zgodnie z harmonogramem wywozu. 

Odbiór odpadów odbywa się w systemie wymiennym 
poprzez wymianę pustego worka w zamian za worek 
zapełniony odpadami. W ramach opłaty Gmina nie 
wyposaża mieszkańców w pojemniki metalowe lub 
z tworzywa sztucznego. 

Właściciele nieruchomości w dzień zbiórki odpadów są 
zobowiązani wystawić pojemniki z odpadami przed 
wejście na teren nieruchomości. Gdy dojazd pojazdów 
przystosowanych do odbioru odpadów nie będzie 
możliwy, są zobowiązani do wystawiania pojemników 
z odpadami przy utwardzonych drogach gminnych lub 
powiatowych najpóźniej do godziny	7:00	rano.	

ul.	Kościuszki	30	lub	w	PSZOK	Tuszyma	140	D.	


