
MIESIĄC  
RODZAJ 

ODPADÓW 

Murów,Okoły,Grabczok, 
Morcinek,Wojszyn,Bukowo 

Mańczok 

Zagwiździe,Dębiniec, 
Grabice,Kęszyce,Młodnik 
Święciny,Radomierowice 

Stare Budkowice 
Nowe Budkowice 

Kały 

  Komunalne co 2 tygodnie 13,27 14,28 15,29 

  Komunalne co 4 tygodnie 27 28 29 

lipiec Segregowane 
1  2  6  

     
  Bioodpady pojemniki / worki 9,23 9,23 9,23 

  
  

  
  
  

  Komunalne co 2 tygodnie 10,24 11,25 12,26 

  Komunalne co 4 tygodnie 24 25 26 

sierpień Segregowane 
3 4 5 

    
  Bioodpady pojemniki / worki 6,20 6,20 6,20 

  
  

  
  
  

  Komunalne co 2 tygodnie 7,21 8,22 9,23 

  Komunalne co 4 tygodnie 21 22 23 

wrzesień Segregowane 
1 2 3 

    
  Bioodpady pojemniki / worki 3,17 3,17 3,17 

  
  

  
  
  

  Komunalne co 2 tygodnie 6,19 7,20 8,21 

  Komunalne co 4 tygodnie 19 20 21 

 październik Segregowane 
12 13 14 

    
  Bioodpady pojemniki / worki 1,15,29 1,15,29 1,15,29 

  Popiół 6 7 8 

  
  

  
  
  

  Komunalne co 2 tygodnie 2,16,30 3,17 4,18 

  Komunalne co 4 tygodnie 16 17 18 

listopad Segregowane 
9 10 13 

    
  Bioodpady pojemniki / worki 12,26 12,26 12,26 

  Popiół 16 17 18 

  
  

  
  
  

  Komunalne co 2 tygodnie 14,28 1,15,29 2,16,30 

  Komunalne co 4 tygodnie 14 15 16 

grudzień Segregowane 8 9 10 
    

  Bioodpady pojemniki / worki 17 17 17 

  Popiół 14 15 16 

UWAGA!!! Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godziny 7.00 

 

Firma odbierająca odpady z terenu 
Gminy Murów w 2020 roku: 
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach 
Częstochowa, ul. Bór 169 
Tel. 77/ 4651 509 (oddział Dylaki) 

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK):  
1. PSZOK zlokalizowany jest w Murowie przy ul. Lipowej (działka ewidencyjna nr 1, 

arkusz mapy 1, obręb Murów) przy istniejącej oczyszczalni ścieków. 
2. PSZOK w Murowie czynny jest w następujących dniach (za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Czwartku, Wielkiej Soboty, 24 i 31 
grudnia): 

− wtorek w godzinach: od 8°° do 14°°, 

− czwartek w godzinach: od 12°° do 18°°, 

− sobota w godzinach: od 9°° do 15°°.     

 



INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MURÓW OD 1 STYCZNIA 2020 R.  

ODPADY ZMIESZANE: (pojemnik) – odbiór co 2 lub co 4 tygodnie w zależności od liczby osób zamieszkujących posesję. 

WRZUCAMY:  

wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu (odpadów segregowanych), z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych 

 

BIO: (pojemnik lub worek brązowy biodegradowalny) dla właścicieli nieruchomości nie posiadających przydomowych 

kompostowników – odbiór w okresie od grudnia do kwietnia z częstotliwością raz na 4 tygodnie, od maja do listopada z 

częstotliwością raz na 2 tygodnie.  

WRZUCAMY:  

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, 

niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia 

NIE WRZUCAMY:  

kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i 

pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) 

 

POPIÓŁ: (Uwaga! dodatkowy pojemnik na własność)- odbiór 1 raz na 4 tygodnie od stycznia do kwietnia oraz od października do 

grudnia 

WRZUCAMY:   

odpady powstałe po spaleniu paliwa stałego (węgla lub drewna opałowego) – wystudzone! 

NIE WRZUCAMY:  

odpadów powstałych po spalaniu paliwa stałego zawierających elementy metalowe (gwoździe, śruby, itp.), odpadów niebędących 
pozostałościami po spalaniu paliwa stałego (szkła, fragmentów opon itp.)  

 

MAKULATURA (worek niebieski) – odbiór 
1 raz w miesiącu 

SZKŁO (worek zielony) – odbiór 1 raz w 
miesiącu 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE (worek żółty) – 
odbiór 1 raz w miesiącu 

WRZUCAMY: 

• opakowania z papieru, karton, tekturę 
(także falistą) 

• katalogi, ulotki, prospekty 

• gazety i czasopisma 

• papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki 

• zeszyty i książki 

• papier pakowy 

• torby i worki papierowe 

WRZUCAMY:  

• butelki i słoiki po napojach i 
żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych) 

• szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców) 

WRZUCAMY:  

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po 
napojach 

• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w 
ramach akcji dobroczynnych 

• plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych 

• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach) 

• opakowania po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach) itp. 

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 

• aluminiowe puszki po napojach i sokach 

• puszki po konserwach 

• folię aluminiową 

• metale kolorowe 

• kapsle, zakrętki od słoików 

NIE WRZUCAMY:  

• ręczników papierowych i zużytych 
chusteczek higienicznych 

• papieru lakierowanego i 
powleczonego folią 

• papieru zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego 

• kartonów po mleku i napojach 

• papierowych worków po nawozach, 
cemencie i innych materiałach 
budowlanych 

• tapet 

• pieluch jednorazowych i innych 
materiałów higienicznych 

• zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych 

• ubrań 

NIE WRZUCAMY: 

• ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów 

• szkła okularowego 

• szkła żaroodpornego 

• Zniczy z zawartością wosku 

• żarówek i świetlówek 

• reflektorów 

• opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych 

• luster 

• szyb okiennych i zbrojonych 

• monitorów i lamp telewizyjnych 

• termometrów i strzykawek 

NIE WRZUCAMY: 

• butelek i pojemników z zawartością 

• plastikowych zabawek 

• opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych 

• opakowań po olejach silnikowych 

• części samochodowych 

• zużytych baterii i akumulatorów 

• puszek i pojemników po farbach i lakierach 

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 


