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HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Z  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD  

przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wyszogrodzie 

w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r. z miejscowości: 

 

3:   BOLINO;   CHMIELEWO;   GRODKOWO;    

GRODKÓWKO;   POZARZYN;   PRUSZCZYN;    
 

2023 

 

 

 

 

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne/ 

pozostałości 

z sortowania 

 

 

(wtorek) 

 

 

 

 

 

Tworzywa 

sztuczne, metale, 

opakowania 

wielomateriałowe 

 

 

 

 

(wtorek) 

 

 

 

 

 

Papier 

i 

makulatura 

 

 

 

 

 

(wtorek) 

 

 

 

 

 

Szkło 

 

 

 

 

 

 

 

(wtorek) 

 

 

 

 

 

Odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

bioodpadów 

 

 

(wtorek) 

 

Meble i inne 

odpady 

wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt 

elektryczny  

i elektroniczny  

oraz 

zużyte opony, 

leki, chemikalia, 

zużyte baterie 

i akumulatory – 

na pisemny 

wniosek składany 

do UGiM, na 14 dni 

przed terminem 

zbiórki 

Odpady 

budowlane  

i rozbiórkowe 

stanowiące 

odpady 

komunalne - na 

pisemny wniosek 

składany  

do UGiM,   

na 14 dni przed 

terminem 

zbiórki 

I 17 17 17 17 17   
II 14 14 14 14 14   
III 14 14 14 14 14   
IV 18 18 18 18 18   
V 16 16 16 16 16 16 16 

VI 20 20 20 20 20   
VII 11 11 11 11 11   
VIII 8 8 8 8 8   
IX 12 12 12 12 12   
X 10 10 10 10 10 10 10 

XI 14 14 14 14 14   
XII 12 12 12 12 12   
 
* Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości będzie realizowany od poniedziałku do piątku od godziny 6.00.  

* Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie w miejscu 

widocznym do drogi publicznej. 

* Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do naklejania kodów kreskowych na pojemnikach/workach. 

* W przypadku braku kodu kreskowego na pojemniku/worku odpady NIE ZOSTANĄ ODEBRANE. 

* PAMIĘTAJ: Odpady opakowaniowe przed włożeniem do pojemnika/worka, należy całkowicie opróżnić  

z zawartości, a jeżeli materiał na to pozwala zgnieść, starać się nie tłuc szkła. 
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Obowiązek stosowania ujednoliconej kolorystyki pojemników  

i worków na selektywną zbiórkę wybranych frakcji odpadów 

Od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązuje ujednolicona kolorystyka pojemników i worków 

na odpady zbierane selektywnie. Zgodnie z powyższym każdy pojemnik lub worek musi być 

oznakowany we właściwym kolorze, tzn. kolorze przewidzianym dla danej frakcji  

i jednocześnie musi być oznakowany odpowiednim napisem. 

O tym, jak prawidłowo zbierać frakcje odpadów stanowi Rozporządzenie  

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. poz. 906) (dalej: „rozporządzenie”), 

link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000906 

Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęte są papier, szkło, metale, tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.  

Oznacza to, że pojemniki (worki) na odpady komunalne muszą być odpowiednio oznakowane 

w zależności od rodzaju odpadów, i tak: 

1. odpady z metalu, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych zbiera 

się w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne”, 

2. odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, 

oznaczonych napisem „Papier”, 

3. odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach 

koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”, 

4. odpady bio zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych 

napisem „Bio”. 

Dodatkowo przypominamy, że odpady zmieszane zbiera się w pojemnikach  

lub workach koloru czarnego, 

Zgodnie z § 3 ust. 6 ww. Rozporządzenia, pojemniki mogą być pokryte kolorami  

i napisami, wskazanymi powyżej, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej 

powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników. 

 

                  


