
Informacja dla mieszkańców Gminy Aleksandrów 

odnośnie odbioru odpadów komunalnych 

  

 Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że w drodze przetargu na odbieranie                                          
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów w okresie 
01.07.2013-30.06.2014 r. wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

  

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. , ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze 

Tel. 801 501 511  

W związku z powyższym  Wykonawca dostarcza do każdej posesji pojemniki i worki do 
zbierania odpadów wraz z harmonogramem ich odbioru. 

Prosimy o wystawianie pojemników z odpadami przed posesję. Usługa odbioru odpadów 
komunalnych jest wykonywana w godzinach pomiędzy 7.00 a 20.00. 

Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się 
kwartalnie w  terminie do ostatniego dnia miesiąca każdego kwartału. 

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy w Aleksandrowie bądź u inkasenta, którym jest 
sołtys danego sołectwa lub na rachunek bankowy – 
 
                   BSZP Piotrków Tryb. oddział Para dyż filia Aleksandrów Nr r-ku: 
 

53 8973 0003 0020 0410 5369 0027 
 

Czym jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i co można w nim 
zostawić?  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zwany w skrócie PSZOK 
jest miejscem, w którym można bezpłatnie  zostawić wytwarzane  przez siebie,  
selektywnie zebrane odpady komunalne, czyli np.:  

-przeterminowane leki,                                                                                                                   
-zużyte baterie i akumulatory,                                                                                                     
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,                                                                                                                                                                                  
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,                                                                                                                                      
-oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, zużyte opony;                                                                                                                                          
-odpady budowlane rozbiórkowe (0,1m3/ rok/mieszkańca),                                                                
-szkło bezbarwne i kolorowe.         

                                                                                           



Wskazanym jest, aby odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone- zbierać              
i zagospodarować we własnym zakresie.  

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się                         
za budynkiem Urzędu Gminy w Aleksandrowie. 

Harmonogram funkcjonowania Gminnego  Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych  w Aleksandrowie 

 
 
13.12  godz. 12:00 do 16:00,   20.12 godz. 12:00 do 16:00,                                          
28.12  godz.   8:00 do 12:00,   
         
04.01 godz.   8:00 do 12:00,    10.01  godz.   8:00 do 12:00, 
17.01 godz. 12:00 do 16:00,    24.01  godz. 12:00 do 16:00,   
 
 08.02 godz.   8:00 do 12:00,    14.02  godz.   8:00 do 12:00, 
 21.02 godz. 12:00 do 16:00,    28.02  godz. 12:00 do 16:00,  
 
 08.03 godz.   8:00 do 12:00,    14.03  godz.   8:00 do 12:00, 
 21.03 godz. 12:00 do 16:00,    28.03  godz. 12:00 do 16:00, 
 
05.04 godz.   8:00 do 12:00,     11.04  godz.   8:00 do 12:00,  
18.04 godz. 12:00 do 16:00,     25.04  godz. 12:00 do 16:00, 
 
10.05 godz.   8:00 do 12:00,     16.05  godz.   8:00 do 12:00, 
23.05 godz. 12:00 do 16:00,     30.05  godz. 12:00 do 16:00, 
 
07.06 godz.   8:00 do 12:00,     13.06  godz.   8:00 do 12:00, 
20.06 godz. 12:00 do 16:00,     27.06  godz. 12:00 do 16:00. 
 
 
 
 
 
 


