
Czynny w następujące dni:

Wtorek 07:00 - 13:00

Czwartek 13:00 - 19:00

Sobota 10:00 - 16:00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do PSZOK można dostarczyć odpady:

* papier, metal i tworzywa sztuczne;

* szkło;

* odpady wielkogabarytowe;

* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; Komorów 06.02.2023

* odpady zielone; Michałowice, Michałowice-Wieś 07.02.2023

* zużyte baterie i akumulatory; Granica, Nowa Wieś 01.02.2023

* przeterminowane leki; Reguły, Sokołów, Suchy Las, Opacz-Kolonia, Opacz Mała 02.02.2023

* zużyte opony; Pęcice, Pęcice Małe, Pęcice (Agricola), Komorów-Wieś 03.02.2023

* odpady budowlane i rozbiórkowe;

* popiół;

* żarówki, świetlówki; Pojemniki na odpady zmieszane będą zdezynfekowane w wyznaczonych terminach:

* odpady problemowe. Komorów

Michałowice, Michałowice-Wieś

Granica, Nowa Wieś

Reguły, Sokołów, Suchy Las, Opacz-Kolonia, Opacz Mała

Pęcice, Pęcice Małe, Pęcice (Agricola), Komorów-Wieś

GABARYTY ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

PAMIĘTAJ

Pojemniki oraz worki w dniu odbioru odpadów należy 

wystawić przed posesję lub przygotować w otwartej altance do 

godziny 6:00.

Worki na odpady segregowane należy wykorzystywać zgodnie 

z ich przeznaczeniem.

Worki niebieskie - PAPIER

Worki żółte - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

GMINA MICHAŁOWICE
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA NA ROK 2023

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowany jest                                                                                 

w REGUŁACH, UL. GRANICZNA 6

Więcej informacji o zasadach segregacji i 

organizacji systemu gospodarki odpadami na 

terenie Gminy Michałowice można uzyskać na 

stronie internetowej Gminy www.michalowice.pl 

lub w Urzędzie Gminy                                                                                                               

pok. nr 205, tel. 22 350 91 11,                                                                   

e-mail: odpady@michalowice.pl

Harmonogram dostępny jest również w wersji 

elektronicznej na telefon lub tablet po pobraniu 

aplikacji mobilnej na:

APLIKACJA MOBILNAKONTAKT

Reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w 

kolejnym dniu roboczym do Urzędu Gminy. 

Uzasadnione reklamacje będą realizowane w 

ciągu 24h od momentu ich zgłoszenia                                                                                                       

tel. 22 350 91 11

PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wg 

złożonej deklaracji należy uiszczać miesięcznie bez wezwania w 

terminie do 10-go dnia następnego miesiąca na przekazany 

indywidualny numer rachunku bankowego, dostępny pod 

numerem tel. 22 350 91 51. W przypadku pytań prosimy o 

kontakt z Referatem Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji 

(pokój nr 106), tel. 22 350 91 51, 22 350 91 12

WWW.MICHALOWICE.PL/ECOHARMONOGRAM

REKLAMACJE

Odpady wielkogabarytowe są to m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby 

tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów np. koń na biegunach, 

dywany, wykładziny, deski do prasowania, duże lustra (w ramie), wózki i łóżeczka dziecięce, kojce 

dla dzieci, przewijaki, karnisze, meble ogrodowe, ramy okienne (bez szyb), drzwi (bez futryny, 

ościeżnic).

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są raz w 

miesiącu sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu adresu posesji do Urzędu Gminy.                                                     

Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku w tygodniu poprzedzajacym odbiór.

Worki zielone - SZKŁO

Popiół odbierany jest raz w miesiącu w okresie                                                 

od 1 października do 30 kwietnia sprzed posesji. Konieczność 

odbioru należy zgłosić w Urzędzie Gminy raz w sezonie 

grzewczym. Popiół powinien być przygotowany w metalowym 

pojemniku lub nieopisanych workach o wadze max. 25 kg.

W przypadku umieszczenia w pojemniku niewłaściwych 

odpadów (np. budowlanych, zielonych, niebezpiecznych, 

popiołu), pojemnik zostanie opróżniony w kolejnym terminie 

zgodnym z harmonogramem po uprzednim usunięciu 

niezgodnych odpadów przez właściciela nieruchomości.

POPIÓŁ

Choinki odbierane są jednorazowo, w wyznaczonych terminach sprzed posesji:

CHOINKI

11.09.2023

Worki brązowe - BIO

W dniu odbioru odpadów worki będą uzupełniane w stosunku 

1:1, z wyjątkiem worków brązowych na odpady bio, które są 

uzupełniane w ilości maksymalnie do 10 sztuk. 

DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: materiałów i odpadów budowlanych, 

remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, opon samochodowych.

Warunkiem nieodpłatnego oddania odpadów w 

PSZOK jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie 

Gminy Michałowice za miesiąc poprzedni.

12.09.2023

13.09.2023

14.09.2023

15.09.2023
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