
HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
ORAZ SEGREGOWANYCH NA ROK 2022



Odpady segregowane: 
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło
Bioodpady: sezon zimowy I, II, III, XI, XII

Szanowny Mieszkańcu - pamiętaj, aby:
Przed wyrzuceniem zgniatać plastikowe butelki, aluminiowe puszki, kartony.

Nie wystawiać do odbioru niepełnych worków.



Odbiór odpadów 
z zabudowy wielorodzinnej

PSZOK
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

czynny:

Bioodpady: sezon letni IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Odpady zmieszane środa

Szkło

Tworzywa Sztuczne

Plastik

Bioodpady

poniedziałek

poniedziałek

poniedziałek

poniedziałek

poniedziałek, środa: od 7.00 do 11.00
 

wtorek, czwartek, piątek: od 14.00 do 18.00
 

pierwsza oraz trzecia sobota miesiąca: od 8.00 do 14.00

wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników
służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie
ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
(pojemniki muszą spełniać normy PN-EN 840-1, PN-EN 840-2)
umieszczenia numeru budynku w widocznym miejscu

Przypominamy, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:



ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

WOREK ZIELONY
przeznaczony 
na szkło białe 

i kolorowe

odpady kuchenne ulegające
biodegradacji, 

zużyte papierowe serwetki 

drobne rośliny doniczkowe.

WRZUCAMY

       w szczególności resztki
       jedzenia,

      i ręczniki kuchenne,

WOREK NIEBIESKI
przeznaczony na
papier i tekturę

WOREK ŻÓŁTY
przeznaczony 
na tworzywa

sztuczne, metal,
opakowania

wielomateriałowe

szklane butelki po napojach 

słoiki,
szklane opakowania po
kosmetykach.

WRZUCAMY

       i żywności,

luster i szyb,
zniczy z zawartością wosku,
ceramiki, doniczek,
porcelany,
żarówek, świetlówek 

szkła okularowego 

opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach i olejach
silnikowych.

NIE WRZUCAMY

       i reflektorów,

       i żaroodpornego,

 
 

WOREK BRĄZOWY
przeznaczony 

na odpady
biodegradowalne

odpadów zielonych z
ogrodów, tj. skoszonej trawy,
liści, gałęzi. Odpady te
kompostujemy w
przydomowym
kompostowniku lub
oddajemy do PSZOK,
ziemi i kamieni,
popiołu z węgla kamiennego,
drewna impregnowanego,
kości i odchodów zwierząt.

NIE WRZUCAMY

czyste opakowania z papieru 

gazety, czasopisma i ulotki,
zeszyty,
papier biurowy.

WRZUCAMY

      i tektury,

zabrudzonego papieru,
kartonów po mleku i napojach,
odpadów higienicznych, np.
ręczników papierowych 

papierowych worków po
nawozach i materiałach
budowlanych.

NIE WRZUCAMY

      i zużytych chusteczek,

butelki plastikowe,
nakrętki, kapsle i zakrętki od
słoików,
plastikowe opakowania,
torebki, worki foliowe,
kartony po mleku i sokach,
puszki po żywności i
napojach,
folię aluminiową,
opakowania po środkach
czystości i kosmetykach.

WRZUCAMY

opakowań po lekach,
zużytych baterii 

puszek po farbach 

NIE WRZUCAMY

      i akumulatorów,

      i lakierach.

POJEMNIK
CZARNY

przeznaczony na
zmieszane odpady

komunalne

wszystkie odpady, których
nie można wrzucić do ww.
pojemników oraz oddać do
PSZOK, m.in.:
popiół,
zabrudzony papier,
odpady higieniczne, 

porcelanę, ceramikę, szkło
stołowe.

WRZUCAMY

       w tym pieluchy,

odpadów
biodegradowalnych,
remontowo-budowlanych,
odpadów
wielkogabarytowych,
przeterminowanych leków 

zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego, itp.

NIE WRZUCAMY

       i opakowań po lekach,


