
HARMONOGRAM  
ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY PARADYŻ 

W 2018 ROKU 
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I Daleszewice, 
Stawowice,  Dorobna 
Wola, Stawowice 
Kolonia, Stawowiczki, 
Wielka Wola, Paradyż, 
Solec, Sylwerynów, 
Adamów 

 
I czwartek 
miesiąca – 
co miesiąc   

 
I czwartek 

miesiąca –   w 
miesiące parzyste  

I czwartek 
miesiąca – co 

miesiąc od 
kwietnia do 
października 

oraz co 2 
miesiące w 
miesiące 

parzyste od 
listopada do 

marca 

 
29

.1
0.

20
18

 

II Alfonsów, Bogusławy, 
Feliksów, Grzymałów, 
Honoratów, Irenów, 
Joaniów, Kazimierzów, 
Krasik, Mariampol, 
Podgaj, Popławy – 
Kolonia, Przyłęk, 
Stanisławów, Wójcin, 
Wójcin A, Wójcin B 
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Ze względu na dni wolne od pracy jednorazowo przełożone będą wywozy odpadów: 
 Z dnia 3.05.2018 r. na dzień 05.05.2018 r. (sobota) 
 Z dnia 1.11.2018 r. na dzień 03.11.2018 r. (sobota) 

 
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zlokalizowany przy 
Oczyszczalni Ścieków w Paradyżu czynny jest raz w miesiącu w IV wtorek miesiąca (od 
kwietnia do października) w godz. 800 – 1600. Do PSZOK można dostarczać odpady: Papier         
i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, szkło, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielko gabaryty, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony 
(bez opon przemysłowych), przeterminowane lekarstwa, chemikalia, odpady zielone (do 1 m3 
rocznie), odpady budowlane (do 2 m3 rocznie). Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest 
właściwe posegregowanie dostarczanych odpadów oraz okazanie dowodu uiszczania opłaty za 
ostatni okres rozliczeniowy. 

Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbierane są tylko    
i wyłącznie odpłatnie. 


