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KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW 2022 

           Odbiór odpadów odbywał się będzie 

w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00. 
 

ODBIÓR ODPADÓW W SOŁECTWACH: 

GAWŁÓW, REKLE, STRÓŻA, SUCHOWOLA WIEŚ, SUCHOWOLA MAJĄTEK, ZIELĘCIN 

BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU. 

Miesiąc 

Metale                      

i tworzywa 

sztuczne 

Papier  Szkło Bio * 

Zmieszane 

odpady 

komunalne 

Styczeń 19 19 19 19 19 

Luty 16   16 16 

Marzec 16   16 16 

Kwiecień 20 20 20 6, 20 6, 20 

Maj 18   4, 18 4, 18 

Czerwiec 15   1, 15 1, 15 

Lipiec 20 20 20 6, 20 6, 20 

Sierpień 17   3, 17 3, 17 

Wrzesień 21   7, 21 7, 21 

Październik 19 19 19 5, 19 5, 19 

Listopad 16   16 16 

Grudzień 21   21 21 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

WRZUCAĆ: butelki po napojach (zgniecione), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. karton 

po mleku, sokach), plastikowe np. torby, worki, reklamówki i inne folie – niezabrudzone, metale kolorowe (np. puszki po 

napojach i konserwach), folie aluminiową (niezabrudzoną). 

NIE WRZUCAĆ: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych, części 

samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, pojemników po farbach i lakierach, tworzyw piankowych, gum, silikonów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i AGD. 
 

PAPIER 

WRZUCAĆ: opakowania z papieru, tektury, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, torebki i worki 

papierowe, papier pakowy, zadrukowane kartki. 

NIE WRZUCAĆ: papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego, papieru lakierowanego i powleczonego folią, kartonu po 

mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, zużytych ręczników kuchennych i chusteczek higienicznych, tapet, 

ubrań, papierowych worków (np. po cemencie, nawozach i innych materiałach budowlanych). 
 

SZKŁO 

WRZUCAĆ: czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania szklane bez zawartości. 

NIE WRZUCAĆ: szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb (np. samochodowych i okiennych), 

termometrów, stłuczki szklanej, ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów. 
 

BIO 

WRZUCAĆ: odpadki warzywne i owocowe, obierki, itp.), drobne gałązki drzew i krzewów, skoszona trawę i liście, trociny i 

korę drzew, resztki jedzenia (bez mięs). 

NIE WRZUCAĆ: kości zwierząt, resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego, płyt 

wiórowych i MDF, ziemi i kamieni. 

* ODPADY „BIO” BĘDĄ ODBIERANE TYLKO OD GOSPODARSTW KTÓRE NIE ZADEKLAROWAŁY SKORZYSTANIA Z ULGI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH! 
 

Dodatkowe ilości odpadów komunalnych są odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. 
 

Pracownicy EKO-REGION odbierający odpady nie mają prawa wstępu na posesję. W dniu odbioru odpadów 

pojemniki należy wystawić przed posesję, do drogi publicznej oraz umożliwić dostęp do pojemników znajdujących 

się w pergolach.                                                                                                                                                                                    

 
 


