
 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Laskowa na 2019 r. 

Uwaga: odpady należy wystawić do godz. 7:00.  

      
za I kwartał  2019 r. – do dnia 28 lutego 2019 r.                                

za II kwartał  2019 r. – do dnia 31 maja 2019 r.                                                 

za III kwartał  2019 r.  – do dnia 31 sierpnia 2019 r.                                                                                                                  

za IV kwartał  2019 r. – do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Stawki na 2019 r. 

  
Stawki 

odpady segregowane 

Rata I kwartał 

segregacja 

Rata II, III, IV 

segregacja 

Gospodarstwo jednoosobowe 
18 zł styczeń 2019 r. 

15 zł luty-grudzień 2019 r. 
18zł +15zł +15zł=48zł 3 x 15zł = 45zł 

Gospodarstwo dwuosobowe* 
36 zł styczeń 2019 r. 

25 zł luty-grudzień 2019 r. 
36zł + 25zł + 25zł=86zł 3 x 25zł = 75zł 

Gospodarstwo domowe,  

w którym zamieszkują 3 i więcej 

osób 

36 zł styczeń 2019 r. 

45 zł luty-grudzień 2019 r. 
36zł + 45zł + 45zł=126zł 3 x 45zł = 135zł 

 
Stawki 

odpady niesegregowane 

Rata I kwartał  

nie segregacja 

Rata II, III, IV 

nie segregacja 

Gospodarstwo jednoosobowe 
49,50 zł styczeń 2019 r. 

40 zł luty-grudzień 2019 r. 

49,50zł + 40zł + 40zł = 

129,50zł 
3 x 40zł = 120zł 

Gospodarstwo dwuosobowe* 
99 zł styczeń 2019 r. 

70 zł luty-grudzień 2019 r. 
99zł + 70zł +70zł =239zł 3 x 70zł = 210zł 

Gospodarstwo domowe,  

w którym zamieszkują 3 i więcej 

osób 

99 zł styczeń 2019 r. 

110 zł luty-grudzień 2019 r. 
99zł+ 110zł +110zł=319zł 3 x 110zł = 330zł 

 

*W przypadku gospodarstw dwuosobowych należy złożyć nową deklarację od gospodarstwa dwuosobowego 

obowiązującą od 1 lutego 2019 r. 

 

180,00 zł rocznie odpady segregowane - domki letniskowe  

440,00 zł rocznie odpady niesegregowane – domki letniskowe  

 

 

Miejscowość 
Wywóz dwa razy w miesiącu przez cały rok 

 

 
PSZOK w Ujanowicach przy oczyszczalni 

ścieków 

 

Czynny od 1 lutego w dniach*: 

Piątek: 14-18 

Sobota: 10-14 z wyjątkiem świąt. 

Odpady przyjmowane przez PSZOK: 

- odpady ulegające biodegradacji, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- zużyte opony, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne, 

 - inne odpady niebezpieczne (leki, chemikalia, 

tj., kleje, smary, farby, tusze, alkalia, środki 

ochrony roślin, termometry rtęciowe) 

*z wyjątkiem świąt. 

 

Laskowa 

 

 

w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 

 

 

Krosna, Strzeszyce, 

Żmiąca, Ujanowice 

 

 

w drugą i czwartą środę miesiąca 

(z uwagi na święta: w grudniu 27.12.2019 r.) 

 

Kamionka Mała, 

Jaworzna, Sechna, 

Kobyłczyna 

 

 

w drugi i czwarty czwartek miesiąca 

(z uwagi na święta: w grudniu 30.12.2019 r.) 


