
                       

                           

                                   Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2022  r.  

REJON nr 6 

ULICE: Reja, Rudzka, Rybnicka, Sielska, Wiejska, Włościańska, Wygoda, Ziemska  
 2022 ROK 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Odpady komunalne zmieszane 5, 26 16 9, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 16 7,28 

Odpady kuchenne 18 8 1, 22 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 2, 22 13 

Odpady zielone 
(LIMIT 2 WORKI PRZY ODBIORZE)    

13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 10, 25  

Odpady segregowane: 
tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe, 
papier, szkło 

13 9 9 12 11 13 12 9 13 11 10 12 

Popiół z palenisk domowych 
(TYLKO W POJEMNIKACH) 

12 9 9 11 12    13 11 14 12 

Odpady wielkogabarytowe  18      19      

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny** 

   1     30    

Opony z samochodów 
osobowych (do 4 szt.) i 
jednośladów 

    20      25  

 

*Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na 
odpady. Są to: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, kosiarki 
spalinowe itp.  
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety zewnętrzne, części samochodowe, motorowery, odpady poremontowe, worki na śmieci lub 
kartony z odpadami zmieszanymi.  
 
Z ODPADAMI WIELKOGABARYTOWYMI NIE BĘDĄ ODBIERANE OPONY. 
 
**Sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny (nie rozebrany na części)! 

 

UWAGA ! WYKONAWCA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW W DNIU NASTĘPNYM 

Odpady komunalne z Żor odbiera PTS Alba Sp. z o.o. ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów  

 
Odpady komunalne odbierane są od godz. 6.00 do 22.00. ODPADY przewidziane do odbioru w danym dniu wg harmonogramu powinny być 
wystawione przed godz. 6.00 (nie wracamy po niewystawione odpady- odbierzemy je w kolejnym terminie wg harmonogramu z zaznaczeniem, iż 
odpady zielone odbierane są tylko po 2 worki): - odpady zmieszane w pojemnikach lub workach; - popiół w pojemnikach; - odpady BIO i surowce 
wtórne w odpowiednich kolorach worków. 

 

Worki do segregacji odpadów można otrzymać w Urzędzie Miasta Żory: Al. Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9. 
 
Odpady należy wystawić przed bramę posesji, ale także do miejsca, do którego jest możliwy dojazd pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady, 
w sposób nie powodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. Prosimy nie wystawiać odpadów w mało widocznych miejscach 
np. za krzakami, słupami, skrzynkami, za rogiem płotu. W przypadku braku dojazdu opisane numerem nieruchomości pojemniki i worki na odpady 
należy wystawiać do drogi głównej, a nie bezpośrednio przy posesji. Pracownicy naszej firmy nie wchodzą na posesje. 
 
W przypadku posiadania boksu zabudowanego w ogrodzeniu należy w dniu odbioru odpadów pozostawić uchyloną furtkę. 
Pojemniki na odpady powinny być opisane właściwym nr domu, sprawne technicznie i zgodne z Polską Normą PN-EN 840-1:2013-05, czyli 
wyposażone w kółka, przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych śmieciarek. Max obciążenie poj. 120l -50/60 kg, 240l - 100/110 
kg. Pragniemy zwrócić uwagę, iż często w sprzedaży oferowane są pojemniki ogrodowe, nieprzystosowane do odpadów komunalnych pod względem 
konstrukcyjnym i wytrzymałościowym. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje przy odbiorze zaginanie, pękanie, wyłamywanie uchwytów. 
Nie odpowiadamy za uszkodzenia przeładowanych pojemników, nieposiadających odpowiednich norm czy starych pojemników np. metalowych z 
uchwytami z lat 80-90 tych. Wiele informacji można uzyskać po wpisaniu w wyszukiwarkach ww. normy. 
Prosimy NIE ZALEWAĆ POPIOŁU WODĄ i NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU do pojemników – NIE zostaną one odebrane ponieważ opróżnianie 
zamarzniętych odpadów grozi uszkodzeniem pojemników, a gorący popiół może podpalić śmieciarkę. 
Prosimy o zgniatanie odpadów opakowaniowych przed umieszczeniem ich w workach. 
 
Ewentualne uzasadnione reklamacje można zgłaszać najpóźniej do 3 dni roboczych od daty odbioru odpadów. Prosimy nie składać reklamacji  o 
braku odbioru odpadów w dniu ich odbioru – takie reklamacje nie będą uwzględniane. 
Prosimy NIE DEKOMPLETOWAĆ ODPADÓW - nie rozbierać zużytego sprzętu elektrycznego, nie rozcinać opon. 
 
Informujemy, iż odpady do PSZOK mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Żory 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po okazaniu opłaty za odbiór odpadów za poprzedni okres rozliczeniowy 
oraz dokumentu potwierdzającego jego adres zamieszkania. Odpady do PSZOK należy dostarczać we własnych opakowaniach np. koszach, 
kartonach, workach (NIE w WORKACH wydawanych na odpady selektywne).  
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem PSZOK dostępnym na naszej stronie internetowej www.zory.pl w zakładce :  
DLA MIESZKAŃCÓW/GOSPODARKA-ODPADMI/PSZOK. 
 

Godziny pracy PSZOK: poniedziałek – piątek  8.00-18.00; sobota 8.00-16.00 

http://www.zory.pl/

