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INFORMACJA 

 
Wywóz odpadów będzie się odbywał z kubłów lub z worków z nadrukiem 

firmowym i naklejonymi indywidualnymi kodami kreskowymi 

nieruchomości  w dniach wyznaczonych w załączonym grafiku. Wypełnione 

kubły lub worki należy wystawiać wzdłuż głównych dróg dojazdowych 

najpóźniej do godz. 700 rano dnia wyznaczonego w grafiku. 

 

3 Maja, Zielona, Polna, Św. Anny, Strażacka, 

Podsłońce, Wiejska, Grunwaldzka, Monte Cassino, 

Południowa,  Łączki Kucharskie, Okonin 

Lp. Planowana data wywozu Rodzaj wywozu 

1. 08.07.2022 odpady segregowane - plastik i szkło 

2. 14.07.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne, PAPIER, BIO 

3. 28.07.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne, BIO 

4. 05.08.2022 odpady segregowane - plastik i szkło 

5. 11.08.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne, PAPIER,BIO 

6. 25.08.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne , BIO 

7. 06.09.2022 odpady segregowane - plastik i szkło 

8. 08.09.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne, PAPIER, BIO 

9. 22.09.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne, BIO  

10. 04.10.2022 odpady segregowane - plastik i szkło 

11. 06.10.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne, PAPIER,BIO 

12. 20.10.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne, BIO   

13. 03.11.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne ,PAPIER, BIO 

14. 09.11.2022 odpady segregowane - plastik i szkło  



 

*odpady BIO       
wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia (oprócz płynnych), skorupki 

jaj, łupiny orzechów, fusy  po kawie, herbacie     

 

nie wrzucamy: odpadów  ogrodowych (trawa, drobne gałęzie), zepsutej żywności, kości, 

ości zwierząt, płynnych odpadów kuchennych, odchodów zwierząt, popiołu  z węgla 

kamiennego, papierosów oraz niedopałków, leków, drewna impregnowanego, ziemi  i 

kamieni,  pampersów i tekstyliów 

 

*worki i kubły bez naklejonych etykiet z kodami kreskowymi nie będą odbierane ! 

  

*w brakujące worki można doposażyć się w PUK przy ul. Kościuszki 3 w dni 

robocze,  
 

*wszyscy zobowiązani są do poprawnej i PEŁNEJ SEGREGACJI !!! Prowadzone są w 

tym zakresie regularne kontrole worków oraz kubłów podczas odbioru. Oddanie 

odpadów nieprawidłowo posegregowanych zagrożone jest naliczeniem decyzją Gminy 

podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami, która obecnie wynosi 48 zł 

miesięcznie od osoby,  
 

*w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw 

domowych i w stanie posortowanym na poszczególne frakcje (plastik, szkło, papier, 

metal, wielkogabaryty, itp.),       

  

*opony – jedynie od samochodów osobowych (niepocięte, niepomalowane) i od 

ciągników rolniczych: T-25, C-330, C-360, Massey Fergusson 135, 255, 

  

*odpady zielone – tylko dla mieszkańców, którzy nie kompostują tych odpadów 

w kompostowniku według oświadczenia złożonego w deklaracji,   

  

*gruz budowlany - pochodzący z drobnych remontów i napraw, pozbawiony materiałów 

izolacyjnych takich jak styropian, pianka, wełna, papa. 

15. 17.11.2022 
niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

16. 01.12.2022 
niesegregowane(zmieszane) 

odpady komunalne, PAPIER, BIO 

17. 09.12.2022 odpady segregowane - plastik i szkło 

18. 15.12.2022 
niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

19. 29.12.2022 
niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 


