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REJON  II 

HARMONOGRAM  ODBIORU     

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH   

dla miejscowości: BŁOGIE RZĄDOWE, BŁOGIE SZLACHECKIE, KONSTANTYNÓW, 

MARIANKA, NOWE BŁOGIE, OWCZARY, PRUCHEŃSKO DUŻE, PRUCHEŃSKO MAŁE, 

STOCZKI DUŻE, STOCZKI MAŁE, STRZELCE

ODPADY
KOMUNALNE,
BIOODPADY

PAPIER, SZKŁO,
TW. SZTUCZNE,

METALE,
WIELOMATERIAŁOWE

MOBILNA ZBIÓRKA
ODPADÓW:

WIELKOGABARYTY,
TEKSTYLIA, ZUŻYTY

SPRZĘT ELEKTRYCZNY

I ELEKTRONICZNY

PUNKT
SELEKTYWNEJ

ZBIÓRKI
ODPADÓW

CZYNNY W GODZ.
07.00 : 13.00

2022 ROK

PAŹDZIERNIK 17 17 28
LISTOPAD 14 - 19 25
GRUDZIEŃ 19 19 30

2023 ROK

STYCZEŃ 09 - 27
LUTY 13 13 24

MARZEC 13 - 31
KWIECIEŃ 17 17 28

MAJ 15 - 26
CZERWIEC 05, 19 19 30

LIPIEC 03, 17, 31 - 28
SIERPIEŃ 14, 28 14 25

WRZESIEŃ 11 - 29

ODPAD BIO: odbiór w miesiącach wrzesień - maj będzie się odbywał 1x w miesiącu; w okresie letnim (czerwiec - sierpień)
odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, tylko z brązowych worków 

dostarczonych przez ZUK HAK;

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:30 

W PRZYPADKU NIE WYSTAWIENIA ODPADÓW DO WYZNACZONEJ GODZINY 

FIRMA NIE GWARANTUJE ICH ODEBRANIA.

  Numer certyfikatu 9272

                                                                                                                                                                         ISO 9001:2015, ISO 14001:2015



ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, 
pojemniki, słoiki). 
Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek

PAPIER - worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe
Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, pieluch, art. higienicznych

PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty. Opakowania po płynach i 
napojach, butelki po chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), 
reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, drobny złom stalowy i metali kolorowych
Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek po farbach i lakierach, worków po 
nawozach;

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony 
papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne przedmioty plastikowe, 
inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych. 
Nie wrzucać: popiołu

ODPADY BIODEGRADOWALNE- worek brązowy, obierki warzyw i owoców, ogryzki i pestki, skorupki 
jajek i łupinki po orzechach, fusy 
od herbaty i kawy, resztki jedzenia organicznego, stare produkty zbożowe,  zwiędłe kwiaty cięte i 
doniczkowe,  skoszoną trawę, liście.
 Nie wrzucać: popiołów z domowego paleniska, odchodów ludzkich i zwierzęcych, piasku dla kotów, 
płynów, pozostałych domowych odpadów komunalnych

PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW 
Z SUROWCAMI WTÓRNYMI

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK 
przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
6) odpady niebezpieczne
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;
9) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, 
chemikalia);
10) odzież i tekstylia;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe
12) zużyte opony
13) odpady budowlane i rozbiórkowe
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w 
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałam na:
- odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
- odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
- odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.).


