
........................................................ 
( pieczęć adresowa wykonawcy ) 

HARMONOGRAM 
Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.02.2012 – 31.12.2012 

 
Rodzaj odpadów 
 

 
Termin odbioru 

odpady bytowe 
 
 
odbiór 1 raz w miesiącu (luty, marzec, listopad, 

grudzień) 2 razy w miesiącu (kwiecień, maj 
, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 
październik) - bezpośrednio z gospodarstw 
na terenie gminy Przyłęk 
a) pojemnik metalowy lib plastikowy o 

pojemności 100 140 l. 
b) odpady bytowe – worek czarny 

 
 

 
Luty 2012:            ………...…………. *            
Marzec 2012:        ……………………        
Kwiecień 2012:     ……………………             ....……………….....   
Maj 2012:              ……………………            ……………………  
Czerwiec 2012:      .………………….            …………………….   
Lipiec 2012:         ……………………              ……..………………    
Sierpień 2012:      ……………………             ………………………… 
Wrzesień 2012:    ……………………             ……………………… 
Październik 2012: …………………...              ……………………… 
Listopad 2012:       …………………… 
Grudzień 2012:      ……………………  

Odpady wyselekcjonowane (szkło, plastik, 
makulatura, złom) 
 
 
Odbiór raz w miesiącu - bezpośrednio z gospodarstw 

na terenie gminy Przyłęk. 
 Odpady wyselekcjonowane w czterech 

kolorach worków:  
a) szkło białe i kolorowe -worek zielony,  
b) plastik - worek żółty,  
c) makulatura - worek biały, 
d) złom –worek niebieski, 

 

 
Luty 2012:            ………...…………. 
Marzec 2012:        …………………… 
Kwiecień 2012:     …………………… 
Maj 2012:              …………………… 
Czerwiec 2012:      .………………….. 
Lipiec 2012:         …………………… 
Sierpień 2012:      …………………… 
Wrzesień 2012:    …………………… 
Październik 2012: …………………… 
Listopad 2012:       …………………… 
Grudzień 2012:      …………………… 
 

odpady niebezpieczne (zużyte baterie, 
akumulatory, świetlówki, puste opakowania po 
środkach ochrony roślin, olejach, zużyte filtry, 
opakowania po farbach, klejach) oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 

 -odbiór dwa razy w okresie obowiązywania umowy 
w miesiącach: maj, listopad - bezpośrednio z 
gospodarstw na terenie gminy Przyłęk oraz 
z punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych , 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (były plac GS „SCh” w 
Przyłęku ) za pokwitowaniem odbioru 

 

 
 
Maj 2012:             ……………………… 
Listopad 2012:      ……………………. 

odpady komunalne wielkogabarytowe 
 

 odbiór dwa razy w okresie obowiązywania umowy 
w miesiącach: czerwiec i październik – z 
wskazanych punktów obioru 1)  

 

 
 
Czerwiec 2012:      ……………………. 
Październik 2012:  ……………………. 

Odpady bytowe z pojemnika KP-7 znajdującego 
się przy Urzędzie Gminy w Przyłęku 
 

jeden raz w miesiącu  po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. 
Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu 

 
odpady wszelkiego rodzaju zebrane w ramach 
tzw. „Sprzątania Świata” 

 
raz w okresie trwania umowy -  w termie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z co 
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem 

* - wstawić datę w formacie  dzień/miesiąc/rok  (dd/mm/rrrr) 
1)   - Publiczne Gimnazjum w Przyłęk, Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, Publiczna Szkole Podstawowej w Babinie, Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie, Publicznaj Szkoła Podstawowa w 
Mszadli Starej, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku oraz filie w Łagowie i Grabowie nad Wisłą, Ośrodek Zdrowia w Przyłęku, 
Ośrodek Zdrowia w Załazach, Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku, Ochotnicza Straż Pożarna w Załazach, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ławeczku Starym, Ochotnicza Straż Pożarna w Łagowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacowie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Mszadli Nowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaguszowie, Ochotnicza Straży Pożarna w Mszadli Starej, Punkt zbiórki 
odpadów niebezpiecznych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (były plac GS „SCh” w Przyłęku ) 

 

 

 

    .........................................                                                               ................................................................. 
         ( miejscowość, data )                                                                     (podpis osoby uprawnionej do 

 reprezentowania wykonawcy )   


