
Uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości o wystawienie 
 w wyznaczonym dniu pojemników lub worków 

PRZED  OGRODZENIE POSESJI 

Odbiór nastąpi od godz. 7
00 

PROSIMY  NIE  WRZUCAĆ POPIOŁU, GRUZU 

 I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO  POJEMNIKA 

 

Popiół i żużel odbierany będzie w worku czarnym w okresie od  

1 października do 15 maja w terminach zbiórki odpadów zmiesza-

nych. 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (trawa, liście,  drobne 

gałęzie) BĘDĄ ODBIERANE OD 1 KWIETNIA DO 30 LISTOPADA  

W TERMINIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIE-

SZANYCH. 

Zbiórka na tzw. „wystawkę” zużytego sprzętu elektrycznego 

 i elektronicznego , odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabary-

towych (np. meble, dywany) oraz zużytych opon nastąpi w terminie 

zbiórki odpadów segregowanych w miesiącu maju i w listopadzie. 

UWAGA! 

Odpady zebrane selektywnie odbierane będą  

w oznaczonych workach z adresem nieruchomości. 

- żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne i opakowania wieloma-

teriałowe lub metale 

- niebieski – przeznaczony na papier i tekturę 

- zielony – przeznaczony na szkło opakowaniowe 
- brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji 
- czarny – przeznaczony na odpady zmieszane lub na żużel i popiół 
 
W przypadku braku możliwości dostarczenia przez mieszkańca odpadów 

do GRACIARNI istnieje możliwość odbioru za opłatą w kwocie 43,20 zł za 

1 kurs  

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20, Tel. 17 225 32 91 

 
 

Godziny otwarcia PSZOK „GRACIARNIA”  

Marzec – październik 

   Poniedziałek, środa, piątek    7:00 – 15:00 

Wtorek, czwartek, sobota 10:00 – 18:00 

Listopad – luty 

  Poniedziałek, środa, piątek    7:00 – 15:00 

Wtorek, czwartek, sobota 9:00 – 16:00 
 

W punkcie PSZOK przyjmowane  będą następujące rodzaje odpadów: 

- papier i tektura 

- szkło opakowaniowe 

- tworzywa sztuczne ( w tym opakowania wielomateriałowe) 

- metale (np. puszki, złom) 

- przeterminowane leki i chemikalia  

- zużyte baterie i akumulatory 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe 

- odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie) 

- zużyte opony 

- żużel i popiół 

- nieużytkowana odzież i tkaniny 

- odpady budowlane i rozbiórkowe wysegregowane* (np. gruz, styropian, ramy 

okienne bez szkła) – pochodzące wyłącznie z remontów i innych robót bu-

dowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieru-

chomości. Styropian powinien być umieszczony w workach z tworzywa sztucz-

nego lub foliowany 
*- jeżeli ich charakter i ilość wskazuje na to że są to odpady pochodzące z remontu, rozbudowy prowa-

dzonej przez firmę budowlaną naliczona zostanie oplata według obowiązującego cennik. 


