
 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  W ROKU 2022    

GMINA ŻYRAKÓW  
DEZAKO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica tel.: 14 670 40 09   www.dezako.pl 

PSZOK - 39-321 Tuszyma 140D, tel. 506-690-881 
PSZOK - 39-215 Czarna, ul. Spółdzielcza 18, tel. 666-853-752 

ODPADY ZMIESZANE, BIOODPADY,   
POPIÓŁ (zbierany będzie w miesiącach: I,II,III,IV,X,XI,XII) 

  
Miesiące / Dni 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BOBROWA, BOBROWA WOLA, 
KORZENIÓW, NAGOSZYN, ZAWIERZBIE 

WOLA ŻYRAKOWSKA, ŻYRAKÓW 
2 4 2 2 4 1 5 5 3 1 

GÓRA MOTYCZNA, MOKRE, STRASZĘCIN, 
WIEWIÓRKA, WOLA WIELKA, ZASÓW 

21 20 16 20 18 17 19 19 21 19 

ODPADY   SEGREGOWANE 

  
Miesiące / Dni 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BOBROWA, BOBROWA WOLA, 
KORZENIÓW, NAGOSZYN, ZAWIERZBIE, 

WOLA ŻYRAKOWSKA, ŻYRAKÓW 
28 27 25 29 27 29 26 26 28 22 

GÓRA MOTYCZNA, MOKRE, STRASZĘCIN, 
WIEWIÓRKA, WOLA WIELKA, ZASÓW, 

30 28 30 30 28 31 28 27 30 28 

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

samochodu.  
 

Worki muszą być pełne i zawiązane.  

ODPADY WIELKOGABARYTOWE MAJ 
W ramach zbiórki doraźnej odbierane będą: radia, 

telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, lodówki, 
pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, 

zużyte opony (wyłącznie od samochodów  
osobowych  o całkowitej masie do 3,5 tony, w ilości 

max 4 szt.), dywany, wykładziny, meble, duże 
opakowania z tworzyw sztucznych (bez zawartości- 
beczki, skrzynki, walizki, wiadra) jeden raz w roku.   

 

Bobrowa, Bobrowa Wola 9  

Straszęcin, Wola Wielka  11  

Góra Motyczna, Wiewiórka, Wola 
Żyrakowska,  Żyraków 

12  

Zawierzbie 18  

Korzeniów, Nagoszyn 23 Odpady elektryczne i elektroniczne muszą być kompletne!  

 Mokre, Zasów 
26 

Wystawkę prosimy przygotować do drogi przejazdu 
samochodu - do godziny 7.00 

 

ZABUDOWA WIELOLOKALOWA  

STRASZĘCIN, BOBROWA odbiór w każdy poniedziałek  

Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu odbioru odpadów w indywidualnych przypadkach,    
 o czym poinformuje wybranych mieszkańców. 

 

 
 
 
 

 
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻYRAKÓW! 

Od dnia 01 marca 2022r. na terenie Gminy Żyraków usługę odbioru odpadów 

i przekazania do zagospodarowania prowadzi: 

DEZAKO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 30,  39 – 200 Dębica, tel. (14) 670 40 09  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) jest czynny: we wtorek 

i czwartek w godzinach od 900-1700 oraz w sobotę od 800-1500 (oprócz dni wolnych ustawowo): 

Tuszyma 140 D    tel. 506 690 881 

Czarna, ul. Spółdzielcza 18,    tel. 666 853 752 

 
 

 
 

 

Worek 
niebieski  

papier 

Worek zielony  
szkło 

bezbarwne 
 i kolorowe 

Worek żółty  
plastik, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe 

Worek brązowy  
ODPADY BIO  

Worek czarny 
odpady zmieszane 

Wrzucamy: 
 
-gazety 
-zeszyty 
-kartony i opakowania 
  tekturowe 
-książki, foldery 
-papier szkolny 
-papierowe torby  
   i worki 

 
Nie wrzucamy: 
(posegregowane 
dostarczyć do PSZOK) 
 
-opakowań  
  wodoodpornych 
-tapet 
-kalek, papieru   
  technicznego    
  i faksowego 
-zatłuszczonych lub  
   lakierowanych  
   opakowań  
-papieru do pieczenia 
-odpadów  
  higienicznych 

 
Przed wrzuceniem 
papieru należy usunąć 
wszystkie zszywki, 
klamerki i elementy 
plastikowe !  

Wrzucamy: 
 
-butelki ze szkła  
  białego i kolorowego 
-słoiki 
-szklane talerze  
-szklane wazony 
-szklane opakowania  
  po kosmetykach 
 
Nie wrzucamy: 
(posegregowane 
dostarczyć do PSZOK) 
 

-ceramiki 
-żarówek 
-luster 
-szkła okiennego,  
  zbrojonego 
-porcelany 
-szyb 
-bombek choinkowych 
-ekranów i lamp  
  telewizyjnych 

 
Przed wrzuceniem 
szkła zadbaj o jego 
czystość i nie tłucz go ! 
 

Wrzucamy: 
 
-butelki plastikowe PET 
-plastikowe opakowania 
po szamponach, jogurtach, 
olejach jadalnych 
-kartony po sokach, mleku  
-puszki po napojach, -
konserwach, kapsle 
-nakrętki ze słoików 
-drobny złom i metale  
  kolorowe 
 
Nie wrzucamy: 
(posegregowane 
dostarczyć do PSZOK) 
 
-opakowań po aerozolach, 
lakierach, klejach, farbach  
-baterii, zabawek, gumy 
-worków i opakowań po   
 środkach ochrony roślin 
-styropianu,  
-elementów 
samochodowych 
i budowlanych z tworzywa 
sztucznego 
 
Przed wrzuceniem butelek 
należy je zgnieść i usunąć 
zakrętki ! 

Wrzucamy: 
 
-owoce 
-warzywa 
-obierki z owoców i warzyw 
-resztki żywności 
-skorupki jajek 
-opakowania drewniane 
-fusy po kawie i herbacie 
-zwiędłe kwiaty doniczkowe 
 
Nie wrzucamy: 
(posegregowane dostarczyć 
do PSZOK) 
 
-odpadów, które zawierają 
resztki mięsa zwierzęce lub 
kości 
-tekstyliów 
-foli, reklamówek 
-liści 
-skoszonej trawy 
 
 

Wrzucamy: 
 
-odpady, które nie nadają 
się do odzysku i recyklingu 
lub zmieszane 
niesegregowane odpady 
komunalne nie wymienione 
w odpadach 
segregowanych, 
-pampersy 
-zabawki 
 
Nie wrzucamy: 
(posegregowane 
dostarczyć do PSZOK) 
 
-odpadów ze sprzętu  
  elektrycznego 
  i elektronicznego, 
-baterii,  
-opakowań po lekach,  
-folii ogrodniczej 
-szkła zbrojonego, luster,  
-silikonów,  
-odpadów gumowych, 
-butelek po olejach  
  ropopochodnych 
-gruzu, popiołów itp.  


