
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH POSESJI ZAMIESZKAŁYCH 

JEDNORODZINNYCH W 2023 ROKU Z TERENU GMINY BEŁŻEC 

 
 

 

Miejscowość:  Żyłka, Brzeziny,  Szalenik Kolonia 

Miejscowość: Bełżec –  ulice:  Kościuszki, Kochanowskiego, Słoneczna, Graniczna, Armii Krajowej, 

Stawowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Wąska, Prusa, Lwowska, Łokietka, Konopnickiej, Pogodna, 

Kopernika, Cicha, Skośna, Sobieskiego, Szczetowa. 
 

Miesiąc  

odbioru 

odpadów 

Odpady 

zmieszane 

 

(dzień 

odbioru) 

Metale i 

tworzywa 

sztuczne 

 

(dzień odbioru) 

Papier i 

tektura 

 

 (dzień 

odbioru) 

 

Szkło 

 

(dzień 

odbioru) 

Odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny  

 

(dzień odbioru) 

 

Popiół 

 

(dzień 

odbioru) 

 

Bioodpady 

 

 (dzień 

odbioru)    

Styczeń 3 3 3 3 - 2 2 

Luty 1 1 - - - 1 1 

Marzec 1 1 1 1 27 23 23 

Kwiecień 12 12 - - - 13 13,28 

Maj 5 5 5 5 - - 11,26 

Czerwiec 12 12 - - - - 6,23 

Lipiec 4 4 4 4 - 31 4,18,31 

Sierpień 9 9 - - - - 17,28 

Wrzesień 12 12 12 12 28 - 12,27 

Październik 11 11 - - - 11 11,25 

Listopad 9 9 9 9 - 20 9 

Grudzień 7 7 - - - 19 7 

 

             UWAGA 

W celu sprawnego wywozu odpadów komunalnych należy wystawiać pojemniki i worki 

przed posesję obok bramy wejściowej na godzinę 700 zgodnie z harmonogramem 

odbioru odpadów. 

 

W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych (problematycznych) należy wystawiać łóżka, 

materace, szafy, szafki, fotele, sofy, wózki dziecięce, rowery, sztuczne choinki, okna, drzwi, dywany, 

panele podłogowe i ścienne, rowery, deski, duże zabawki, meble ogrodowe itp. oraz zużyte opony i 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie należy wystawiać odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych. 

  Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są w PSZOK-u  w ilości nieprzekraczającej 500 

kg na rok na jedną nieruchomość lub lokal z posesji wielorodzinnej, stanowiące odpady komunalne 

(niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych) powstałe w wyniku prowadzenia 

samodzielnie drobnych robót przez właścicieli nieruchomości z wyłączeniem odpadów budowlanych 

pochodzących z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę lub 

które należy zgłosić do właściwego organu, które winny być odbierane z terenu nieruchomości przez 

podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów budowlanych na koszt firmy 

wykonującej prace budowlane lub inwestora.  

 

Poza terminem wyznaczonym w harmonogramie selektywnie zebrane odpady można dostarczyć własnym 

transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65 w okresie od 

poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 – 15:00.  

 

Wszelkich informacji, dotyczących w/w usługi uzyskać można w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ulicy 

Lwowskiej 37 A w Tomaszowie  Lubelskim lub pod numerem telefonu 846645118. 

 

 

 

 



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH POSESJI ZAMIESZKAŁYCH 

JEDNORODZINNYCH W 2023 ROKU Z TERENU GMINY BEŁŻEC 

 

 

Miejscowość: Bełżec –   ulice: Partyzantów, Wrzosowa, Osiedlowa, Spokojna, Leśna, Piaseckiego, Reja, 

Zamojska, Zielona, Grunwaldzka, Rzeszowska, Czarnieckiego, Jodłowa, Świerkowa, Lipowa, Hetmańska, 

Kolejowa, Wiejska. 

Miejscowość: Chyże 

 

Miesiąc  

odbioru 

odpadów 

Odpady 

zmieszane 

 

(dzień 

odbioru) 

Metale i 

tworzywa 

sztuczne 

 

(dzień odbioru) 

Papier i 

tektura 

 

 (dzień 

odbioru) 

 

Szkło 

 

(dzień 

odbioru) 

Odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny  

 

(dzień odbioru) 

 

Popiół 

 

(dzień 

odbioru) 

 

Bioodpady 

 

 (dzień 

odbioru)    

Styczeń 16 16 16 16 - 2 2 

Luty 13 13 - - - 1 1 

Marzec 13 13 13 13 28 23 23 

Kwiecień 28 28 - - - 13 13,28 

Maj 26 26 26 26 - - 11,26 

Czerwiec 28 28 - - - - 6,23 

Lipiec 18 18 18 18 - 31 4,18,31 

Sierpień 28 28 - - - - 17,28 

Wrzesień 27 27 27 27 28 - 12,27 

Październik 25 25 - - - 11 11,25 

Listopad 20 20 20 20 - 20 9 

Grudzień 19 19 - -  19 7 

 

 

UWAGA 

W celu sprawnego wywozu odpadów komunalnych należy wystawiać pojemniki i worki 

przed posesję obok bramy wejściowej na godzinę 700 zgodnie z harmonogramem 

odbioru odpadów. 

 

W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych (problematycznych) należy wystawiać łóżka, 

materace, szafy, szafki, fotele, sofy, wózki dziecięce, rowery, sztuczne choinki, okna, drzwi, dywany, 

panele podłogowe i ścienne, rowery, deski, duże zabawki, meble ogrodowe itp. oraz zużyte opony i 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie należy wystawiać odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych. 

  Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są w PSZOK-u  w ilości nieprzekraczającej 500 

kg na rok na jedną nieruchomość lub lokal z posesji wielorodzinnej, stanowiące odpady komunalne 

(niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych) powstałe w wyniku prowadzenia 

samodzielnie drobnych robót przez właścicieli nieruchomości z wyłączeniem odpadów budowlanych 

pochodzących z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę lub 

które należy zgłosić do właściwego organu, które winny być odbierane z terenu nieruchomości przez 

podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów budowlanych na koszt firmy 

wykonującej prace budowlane lub inwestora.  

 

Poza terminem wyznaczonym w harmonogramie selektywnie zebrane odpady można dostarczyć własnym 

transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65 w okresie od 

poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 – 15:00.  

 

Wszelkich informacji, dotyczących w/w usługi uzyskać można w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ulicy 

Lwowskiej 37 A w Tomaszowie  Lubelskim lub pod numerem telefonu 846645118. 


