
Sposób oznaczenia So³ectwa Gminy i dnia zbiórki odpadów:

OSTRÓW,
KOZODRZA, SKRZYSZÓW, BOREK MA£Y,
OCIEKA, BLIZNA, WOLA OCIECKA,
ZD¯ARY, KAMIONKA,
OCIEKA, BLIZNA, WOLA OCIECKA, ZD¯ARY, KAMIONKA,

Podstawowe informacje o systemie
W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do stosowania w³aœciwych zasad 
postêpowania z odpadami powsta³ymi na terenie poszczególnych 
gospodarstw, a przede wszystkim ich selektywnego gromadzenia. 

Odpady selektywne (metale i tworzywa sztuczne, papier, szk³o, bio) oraz 
odpady zmieszane, gromadzone w workach i pojemnikach z nadrukiem „GZUK 
Sp. z o.o.”, nale¿y wystawiaæ wzd³u¿ g³ównych dróg dojazdowych, do godz. 
7.30 dnia wyznaczonego w Terminarzu zbiórki odpadów. 
Wystawiane worki musz¹ byæ pe³ne i zawi¹zane.

Worki  ¿ó³te, niebieskie i zielone nie s¹ limitowane i bêd¹ wydawane w dniu 
zbiórki w systemie wymiany „worek pusty za worek wype³niony”.
Po wykorzystaniu worków czarnych i br¹zowych, istnieje mo¿liwoœæ 
zakupu dodatkowych - w siedzibie Urzêdu Gminy w Ostrowie.

W przypadku nieodebrania odpadów w wyznaczonym dniu lub innych pytañ 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 

00 0017 2235 810 lub 600 450 118, w dni robocze w godz. od 8  do 14

Uwaga:
Odpady powinny byæ gromadzone w sposób selektywny wed³ug zasad jak na 
odwrocie, w przypadku nie zastosowania siê, firma odbieraj¹ca odpady 
przeka¿e stosown¹ informacjê do Urzêdu Gminy w Ostrowie.

Gminny  Punk t  Se lek tywne j  Zb ió rk i  Odpadów (PSZOK)  
zlokalizowany przy bramie Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy 
- czynny w ka¿d¹ ostatni¹ sobotê miesi¹ca w godzinach od 8.00 do 13.00
Warunkiem odbioru odpadów w PSZOK jest okazanie kopii deklaracji 
odpadowej i dokumentu potwierdzaj¹cego dokonywanie wp³at za 
zagospodarowanie odpadami, oraz zapoznanie siê z Regulaminem Punktu 
Selektywnej Zbiorki Odpadów, dostêpnego na stronie www.zukostrow.pl

TERMINARZ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z TERENU GMINY OSTRÓW NA ROK 20192019

Gmina Ostrów
39-103 Ostrów 225

Tel./fax. (17) 745 11 60

e-mail: info@ostrow.gmina.pl
www.ostrow.gmina.pl

Tel./fax. (17) 22 35 809

e-mail: biuro@gzukostrow.pl
www.gzukostrow.pl

STYCZEÑ
NSoPtCzŒrWtPn
654321

13121110987
20191817161514
27262524232221

31302928

KWIECIEÑ
NSoPtCzŒrWtPn

654321
1312111098

7

201918171615
14

272625242322
21

3029
28

LIPIEC
NSoPtCzŒrWtPn

654321
1312111098

7

201918171615
14

272625242322
21

313029
28

PA�DZIERNIK
NSoPtCzŒrWtPn
654321

13121110987
20191817161514
27262524232221

31302928

LUTY
NSoPtCzŒrWtPn

654
321

131211
10987

201918
17161514

272625
24232221

28

MAJ
NSoPtCzŒrWtPn

6
54321

13
121110987

20
191817161514

27
262524232221

31302928

SIERPIEÑ
NSoPtCzŒrWtPn

65
4321

1312
1110987

2019
1817161514

2726
2524232221

31302928

LISTOPAD
NSoPtCzŒrWtPn

654
321

131211
10987

201918
17161514

272625
24232221

302928

MARZEC
NSoPtCzŒrWtPn

654
321

131211
10987

201918
17161514

272625
24232221
31302928

CZERWIEC
NSoPtCzŒrWtPn

6543
21

13121110
987

20191817
161514

27262524
232221
302928

WRZESIEÑ
NSoPtCzŒrWtPn

65432
1

131211109
87

2019181716
1514

2726252423
2221

30
2928

GRUDZIEÑ
NSoPtCzŒrWtPn

65432
1

131211109
87

2019181716
1514

2726252423
2221

3130
2928



METALE 
I TWORZYWA  SZTUCZNE

Nale¿y wrzucaæ:
- 

- drobny z³om ¿elazny,

- z³om metali kolorowych,

- opakowania wielomateria³owe

  (kartony po mleku, sokach i napojach),

- opakowania, pojemniki i wyroby 

   z tworzywa sztucznego,

- reklamówki,folie budowlane i ogrodnicze,

- zabawki i ozdoby z plastiku,

   z oznaczeniem HDPE, PP, PET.

puszki po konserwach, napojach,

Nie nale¿y wrzucaæ:

- 

- odpadów elektronicznych 

   i elektrycznych (sprzêtu RTV, AGD),

- worków foliowych po nawozach 

   oraz œrodkach chemicznych,

- wyrobów z PCV 

   (p³ytki, wyk³adziny, itp.),

- tworzyw piankowych i styropianowych.

puszek po farbach, lakierach i olejach,

PAPIER

Nale¿y wrzucaæ:

Nie nale¿y wrzucaæ:

- gazety, czasopisma, katalogi, 

   prospekty, zeszyty, ksi¹¿ki,

- torby i worki papierowe,

- opakowania z kartonu, 

   papieru i tektury 

(pozbawione elementów metalowych).

- papieru zabrudzonego,

- kartonów po mleku, napojach 

   i mro¿onkach,

- papierowych worków po nawozach,

   materia³ach budowlanych,

- papieru lakierowanego 

   i powleczonego foli¹, oraz tapet,

- pieluch jednorazowych i podpasek.

SZK£O

Nale¿y wrzucaæ:

Nie nale¿y wrzucaæ:

- opakowania ze szk³a 

(butelki, pojemniki, s³oiki),

- st³uczkê szklan¹ 

(wolne od zanieczyszczeñ metalami 

i tworzywami).

- luster, szk³a okiennego i  zbrojonego,

- porcelany, ceramiki i kryszta³ów,

- szk³a ¿aroodpornego,

- reflektorów, ¿arówek i lamp,

- monitorów i lamp telewizyjnych,

- opakowañ po lekach.

BIO

Nale¿y wrzucaæ:

Nie nale¿y wrzucaæ:

- odpadki warzywne, owocowe

   i resztki jedzenia,

- ziemi i popio³ów,

- drewna impregnowanego, 

   p³yt wiórowych i MDF,

- koœci i odchodów zwierzêcych.

   

       Uwaga !!!
wiêksze lub ciê¿sze elementy

sk³adamy obok worków

Nie nale¿y wrzucaæ:


