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DATA

Zmieszane 

odpady 

komunalne

Papier, tworzywa 

sztuczne, szkło, 

metale, 

wielomateriałowe

Bioodpady, 

popioły

Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny, 

przeterminowane 

leki i chemikalia, 

zużyte baterie i 

akumulatory

Odpady 

budowlane

Czerwiec 13, 27 12, 26 4, 11, 18, 25 16 23

Lipiec 11, 25 10, 24 2, 9, 16,23,30

Sierpień 8, 22 7, 21 6, 13, 20, 27

Wrzesień 5, 19 4, 18 3, 10, 17, 24 15 22

Październik 3, 17, 31 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29

Listopad 14, 28 13, 27 5, 12, 19, 26

Grudzień 12, 29 11, 22 3, 10, 17, 24, 31 8 15

Bardzo prosimy o wystawienie pojemników i worków w w/w terminach o godzinie 6:00 

przed posesję oraz ustawienie w miejscu widocznym i umożliwiającym dojazd samochodu.

Harmonogram odbioru dla ulic: Kolonia, Polskiego Czerwonego Krzyża, Jagiellończyka, 

Sadownika, Święcickiego, Ppłk Zygmunta Kostkiewicza, Szydłowieckiego, Piaskowa, 

Wilczkowskiego, Prusa, Kochanowskiego, Leśna, Klonowa, Akacjowa, Lipowa, Jaśminowa, 

Wierzbowa, Kasztanowa, Żeromskiego, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Żytnia, 

Fabiszewskiego, Wesoła, Kolejowa, Ks. Gerwatowskiego, Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, 

Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków.
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Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami segregacji odpadów:

RODZAJ WORKA WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, 

metal

Butelki po napojach (zgniecione), plastikowe 

opakowania po produktach spożywczych, 

opakowania wielomateriałowe (np. kartony 

po napojach), opakowania po środkach 

czystości i kosmetykach, plastikowe worki, 

torby reklamówki, puszki po napojach i 

konserwach, złom żelazny i metale kolorowe.

Butelek i pojemników z 

zawartością, opakowań po 

olejach silnikowych, puszek i 

pojemników po farbach i 

lakierach, części 

samochodowych, worków po 

nawozach, ubrań.

BRĄZOWY - odpady ulegające 

biodegrdacji, odpady zielone

Odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew 

i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, 

trociny i korę drzew, resztki jedzenia.

Kości i odchodów zwierząt, 

popiołu, drewna 

impregnowanego, płyt 

wiórkowych i mdf, ziemii, 

kamieni.

NIEBIESKI - papier

Opakowania z papiery i tektury, gazety i 

czasopisma, katalogi, ulotki, papier szkolny i 

biurowy, zeszyty, torebki i worki papierowe, 

papier pakowy.

Papieru mocno zabrudzonego 

lub zatłuszczonego, papieru 

lakierowanego i powleczonego 

folią, kartonów po mleku i 

napojach, pieluch 

jednorazowych, ręczników 

papierowych, tapet, 

papierowych worków po 

materiałach budowlanych.

ZIELONY - szkło
Butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane 

opakowania po kosmetykach.

Ceramiki, doniczek, porcelany, 

kryształów, szkła 

żaroodpornego, zniczy z 

zawartością, żarówek, 

świetlówek, reflektorów, 

opakowań po lekach i 

rozpuszczalnikach, luster, szyb 

samochodowych i okiennych.


