
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Dębowiec na 2020 r. 

 
Zarzecze 

Majscowa 

Łazy Dębowieckie 

Dębowiec 

Radość         Dzielec 

Pagórek       Cieklin 

Duląbka      Dobrynia 

Folusz 

Wola Cieklińska 

Wola Dębowiecka 

Styczeń 13 27 

Luty 10 24 

Marzec 9 23 
 

 Zarzecze          Majscowa 

Łazy Dębowieckie 

Duląbka         Dobrynia 

Dębowiec 

Wola Dębowiecka 

Radość        Dzielec 

Pagórek      Cieklin 

Folusz 

Wola Cieklińska 

Kwiecień 6, 20 7, 21 

Maj 4, 18  5, 19 

Czerwiec 1, 15, 29 2, 16, 30 

Lipiec 13, 27 14, 28 

Sierpień 10, 24 11, 25 

 

Odpady wielkogabarytowe  

 Zarzecze    Majscowa  

Łazy Dębowieckie 

Duląbka     Dobrynia 

  Dębowiec 

Wola Dębowiecka 

Radość      Dzielec 

Pagórek   Cieklin  Folusz 

Wola Cieklińska 

Marzec 17 18 19 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK 

czynny w każdą środę w godzinach 9:00 – 12:00 

na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wolicy (EKOMAX) 

Wolica 217, 38-200 Jasło 

 

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 Za styczeń, luty, marzec do 15 marca, 

 Za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja, 

 Za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września, 

 Za październik, listopad, grudzień do 15 listopada. 

Opłaty naliczane są według liczby osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość. 



OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ BEZ WCZEŚNIEJSZEGO WEZWANIA w Kasie Urzędu Gminy, u sołtysa lub na 
indywidualny rachunek bankowy. 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany 
związane z liczbą osób zamieszkałych np. przeprowadzka osób, narodziny dziecka, zgony osób itp. 
należy zgłaszać w podczas składania deklaracji w następujących terminach: 

 
 

    1. Pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
    2. Nową/ze zmianami w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.  

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Dębowiec w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wynosi 20 zł od 
osoby. 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostowniku wynosi 1zł od osoby  – wówczas stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi 19 zł od osoby. 

 



 

 

  

 Worki foliowe, siatki z owoców i warzyw, folia 

opakowaniowa, torby plastikowe 

 Butelki plastikowe po napojach, chemii gospodarczej  

i kosmetykach 

 Plastikowe opakowania po żywności (jogurtach, serkach) 

 Opakowania po mrożonkach, wędlinach 

 Opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, mleku 

 Naczynia jednorazowe (kubki i sztućce plastikowe) 

 Zakrętki od słoików, wieczka po jogurtach i  nakrętki, 

kapsle 

 Puszki aluminiowe i metalowe po napojach, konserwach, 

karmach dla zwierząt 

WRZUCAMY: 

 Papier, papier pakowy, papier szkolny i biurowy 

 koperty 

 Gazety i czasopisma 

 Ulotki i gazetki reklamowe 

 Katalogi nielakierowane 

 Opakowania tekturowe i papierowe z żywności 

 Tektura falista 

 Kartony i worki papierowe 

WRZUCAMY: 

 Butelek i puszek po olejach, farbach, klejach, smarach, rozpuszczalnikach, aerozolu  

i środkach owado i chwastobójczych oraz płynach chłodniczych 

 Styropianu i styropianowych opakowań po żywności 

 Opakowań po lekach 

NIE WRZUCAMY ! 

NIE WRZUCAMY ! 

 Worków po wapnie, cementach i klejach 

 Zabrudzonego i tłustego papieru 

 Tapet i papierów samoprzylepnych 

 Artykułów higienicznych np. pampersy, wata i płatki kosmetyczne 

WRZUCAMY: 

 Zimny popiół i żużel z palenisk domowych 



 

 

 Skoszona trawa 

 Odpady kuchenne: obierki, resztki warzywne,  

resztki owocowe 

 skorupki jaj 

 Skorupki orzechów 

 Zepsuta żywność 

 Kwiaty i pozostałości roślin 

 Drobne gałązki i liście, trociny i korę drzew 

WRZUCAMY: 

NIE WRZUCAMY ! 

 Ziemi i kamieni 

 Płynnego jedzenia 

 Tłuszczu 

 Szkła okiennego i zbrojonego, luster, szyb samochodowych 

 Szklanych opakowań po lekach 

 Świetlówek i żarówek   

 Ceramiki i porcelany, naczyń żaroodpornych, płytek 

 Termometrów rtęciowych 

NIE WRZUCAMY ! 

 Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach 

spożywczych i napojach alkoholowych 

 Opakowania po kosmetykach i chemii z gospodarstwa 

domowego (jeżeli nie są trwale połączone z kilku 

materiałów) 

 butelki i słoiki bez gumowych uszczelek i nakrętek 

WRZUCAMY: 

NIE WRZUCAMY ! 
 Odpadów niebezpiecznych 

 Odpadów elektrycznych i elektronicznych 

 Odpadów budowlanych 

 

WRZUCAMY: 

 Artykuły higieniczne: pampersy, waciki,  

płatki kosmetyczne, patyczki itp. 

 Lustra, szkło zbrojone, ceramika i porcelana, doniczki 

 Płyty CD, kasety, opakowania po tuszach i tonerach 

 Zabawki pluszowe i złożone z kilku materiałów 

 Odzież i obuwie, sznurki i wstążki 

 Maszynki do golenia, zmywaki kuchenne 

 Długopisy i kredki 

 Worki z odkurzacza 

 Żwirek z kuwet dla zwierząt 

 Styropianowe opakowania po żywności 

 Sztuczne kwiaty 


