ZASADY SEGREGACJI - w Gminie Dobroszyce
TAK

Metale
i tworzywa
sztuczne

Papier

Szkło

Odpady

biodegradowalne

plastikowe butelki
opakowania wielomateriałowe (np. kartony

po sokach i mleku)

plastikowe worki, folie, torebki, zakrętki
inne opakowania plastikowe
puszki po napojach i konserwach
drobny złom
styropian opakowaniowy

NIE
butelki i pojemniki z zawartością
opakowania po olejach silnikowych,
smarach, farbach i lakierach
opakowania po lekach
stare zabawki
sprzęt AGD i RTV
styropian budowlany

gazety, katalogi
papier biurowy i szkolny
książki w miękkich okładkach lub
z usuniętymi okładkami
torebki papierowe
kartony

zabrudzony i tłusty papier
chusteczki higieniczne
papier z folią, termiczny i faksowy
kartony po napojach (np. sokach, mleku)
papier przebitkowy (faktury, rachunki)
pieluchy jednorazowe i inne artykuły
higieniczne
tapety
worki po cemencie i innych materiałach
budowlanych

szklane butelki i słoiki
szklane opakowania po żywności
i kosmetykach

szkło stołowe, porcelana, ceramika
szkło kryształowe (karafki, kieliszki)
szkło okularowe, okienne, lustra
żarówki, ekrany i lampy telewizyjne

odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)
obierki z warzyw i owoców, ogryzki
resztki jedzenia
stare pieczywo
przeterminowane produkty spożywcze
resztki produktów mlecznych (bez opakowań)
zwiędłe warzywa, owoce (bez spadów z sadów i
ogrodów)

skorupki jaj
łupiny orzechów
popiół
kości
torebki po herbacie
ziemia i kamienie

odpady będące pozostałością po
segregacji, np. popiół; pieluchy
jednorazowe i inne artykuły higieniczne;
zabrudzony i tłusty papier, papier
przebitkowy, termiczny,
faksowy; skorupki jaj; łupiny orzechów,
kości, torebki po herbacie,
worki z odkurzacza, szkło kuchenne,
ceramika, itd.

papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne
odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone)
gruz, odpady budowlane
zużyty sprzęt elektyczny i elektroniczny
przeterminowane leki i chemikalia
baterie i akumulatory
przepracowane oleje i płyny eksploatacyjne,
filtry
żarówki, świetlówki

wędliny, mięso
fusy po kawie i herbacie

Odpady
zmieszane

Przypominamy, iż przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D.U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) nakładają obowiązek
selektywnej zbiórki odpadów powstałych na terenie nieruchomości, co znajduje również odzwierciedlanie w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Dobroszyce przyjętym uchwałą Rady Gminy Dobroszyce nr XXVI-192/2020 z dnia 03.12.2020r. ze zm.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów składający deklarację otrzyma pierwsze ostrzeżenie w postaci żółtej naklejki
(pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych).
Jeżeli sytuacja powtórzy się, pojawi się wówczas czerwona naklejka, jak również odbierający odpady poinformuje o takiej sytuacji Urząd Gminy Dobroszyce.
Zgodnie z w/w ustawą za brak wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczona zostanie opłata podwyższona
w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy.

URZĄD GMINY DOBROSZYCE
tel. 71 314 11 67 wew. 15 i 28

WPO ALBA S.A.
tel. +48 71 33 75 100

e-mail: gminadobroszyce.wpo@alba.com.pl

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - w gminie Dobroszyce
HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW

ZMIESZANE ODPADY

MIEJSCOWOŚĆ:

KOMUNALNE

Doboroszyce 1
ulice: Oleśnicka, 3 Maja, Truskawkowa, Czereśniowa,
Topolowa, Ogrodowa, Świerkowa, Wesoła, Malinowa,
Różana, Wrocławska, Rynek, 11 Listopada, Parkowa,
Zacisze, Wspólna, Wielkopolna, Prosta, Jesienna,
Pogodna, Storczykowa, Szkolna, Nowosiedlicka,
Wiosenna, Spokojna, Słoneczna, Tęczowa, Azaliowa,
Lawendowa, Liliowa, Fiołkowa, Wrzosowa, Konwaliowa,
Cicha, Jasna, Bażantowa, Krótka

Łuczyna
Mękarzowice
Sadków
Strzelce

1

miesiąca

1

pierwszy
czwartek
miesiąca

miesiąca

1

miesiąca

pierwszy
piątek

pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca

trzeci
piątek

każdy wtorek

2

drugi
czwartek
miesiąca

miesiąca

3

3

trzeci
czwartek
miesiąca

miesiąca

Siekierowice
Dobra
Dobrzeń

drugi i czwarty
czwartek miesiąca

Kolonia Strzelce
Bartków
Białe Błoto
Holendry
Malerzów
Miodary
Nowosiedlice
Nowica

UWAGA!! Przesunięcia odbioru odpadów w dni wolne od pracy:

trzeci czwartek

3

drugi czwartek

trzeci
piątek

czwarty czwartek

miesiąca

4

4

czwarty
poniedziałek

drugi i czwarty
piątek miesiąca

Wielolokalowe
Dobrzeń 55, 56A, 56B, 56C, 61, Osiedle 21 H, I, J
Siekierowice 74, 74A, 74B, 74C
Łuczyna 84

czwarty
czwartek

miesiąca

miesiąca

SZKŁO

1

pierwszy
poniedziałek
miesiąca

1

pierwszy
poniedziałek
miesiąca

3

trzeci
poniedziałek
miesiąca

3

trzeci
poniedziałek

5.04 szkło -> 10.04

5.04 bio -> 10.04

3.05 szkło -> 8.05

Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Lipowa - GGK, Dobroszyce
(wjazd od ul. Oleśnickiej 35)

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek i czwartek w godz. 10:00-18:00
wtorek, środę i piątek w godz. 8:00-12:00
sobota w godz. 10:00-14:00

3.05 bio -> 8.05

3.06 tworzywa -> 5.06

ODPADY

BIODEGRADOWALNE

Kwiecień: 7, 21
Maj: 5, 19
Czerwiec: 2, 16, 30
Lipiec: 14, 28
Sierpień: 11, 25
Wrzesień: 8, 22
Październik: 6, 20
Listopad: 17
Grudzień: 15
Kwiecień: 7, 21
Maj: 5, 19
Czerwiec: 2, 16, 30
Lipiec: 14, 28
Sierpień: 11, 25
Wrzesień: 8, 22
Październik: 6, 20
Listopad: 17
Grudzień: 15

Kwiecień: 5,19
Maj: 3, 17, 31
Czerwiec: 14, 28
Lipiec: 12, 26
Sierpień: 9, 23
Wrzesień: 6, 20
Październik: 4, 18
Listopad: 15
Grudzień: 13

miesiąca

2

drugi
poniedziałek
miesiąca

Dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych w okresie od kwietnia do października:
kwiecień: 14, 28; maj: 5, 19; czerwiec: 2, 16; 30 lipiec: 14, 28; sierpień: 4, 18;
wrzesień: 1, 15, 29; październik: 13, 27;

Punkt Selektywnej Zbiórki

Dobroszyce

TWORZYWA

pierwszy
piątek

każda środa

Doboroszyce 2
ulice: Trzebnicka, Kręta, Wojska Polskiego, Górna, Lipowa,
Przemysłowa, Kwiatowa, Owocowa, Grzybowa,
Rzemieślnicza, Okrężna, Strzelecka, Polna, Stawowa,
Dębowa, Kolejowa, Osiedlowa, Brzozowa, Klonowa,
Sportowa, Fabryczna, Akacjowa, Akacjowa, Łąkowa,
Wschodnia, Zakładowa, Sosnowa

METALE I SZTUCZNE

PAPIER

1.11 szkło -> 6.11

Kwiecień: 12, 26
Maj: 10, 24
Czerwiec: 7, 21
Lipiec: 5, 19
Sierpień: 2, 16, 30
Wrzesień: 13, 27
Październik: 11, 25
Listopad: 22
Grudzień: 20
*Każdy poniedziałek
miesiąca
(kwiecień-październik)

Listopad: 8, 22
Grudzień: 6, 20*

11.11 tworzywa -> 13.11

PSZOK przyjmuje bezpłatnie odpady wytworzone w gospodarstwach
domowych na terenie gminy Dobroszyce, takie jak:
gruz, odpady budowlane
odpady wielkogabarytowe (np. meble)
odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)
tworzywa sztuczne (w tym meble ogrodowe, donice, wiadra, itp.)
zużyte opony
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
puszki po farbach, klejach, itp.
przepracowane oleje, płyny hamulcowe, filtry
baterie i akumulatory
żarówki i świetlówki
przeterminowane leki i chemikalia
styropian

