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HARMONOGRAM odbioru odpadów
z miejscowości ROZBÓRZ

Obowiązuje w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.



Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnie zebranych

ROZBÓRZ

Miesiąc Odpady komunalne 
zmieszane i BIO

Odpady 
segregowane

Odpady 
wielkogabarytowe 

i ZSEiE

Styczeń 4 4 -
Luty 1 1 -
Marzec 1 1 8
Kwiecień 5 5 -
Maj 10 10 -
Czerwiec 7, 21 7 -
Lipiec 5, 19 5 -
Sierpień 2, 16 2 -
Wrzesień 6 6 13
Październik 4 4 -
Listopad 8 8 -
Grudzień 6 6 -

Prosimy o wystawianie pojemników na odpady komunalne zmieszane przed posesję w dniu wywozu zgod-
nie z harmonogramem. Nie wystawienie pojemnika oznacza brak zgody właściciela posesji aby pojemnik został 
opróżniony. Odpady komunalne selektywne i zmieszane powinny być wystawione przed posesję od godz. 6.00  
w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do niego. Odpady gromadzone w workach muszą posiadać kod 
otrzymany z Urzędu Gminy. Kod winien być naklejony w miejscu widocznym. Worki bez kodu nie będą odbierane.

Odpady zbierane selektywnie tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale - jeden raz w miesiącu. 
Wymiana worków nastąpi na zasadzie „worek pusty za worek zapełniony” w ilości nieprzekraczającej 
„Pakietów startowych”. Z nieruchomości będą odbierane tylko i wyłącznie worki oznakowane kodem. 
Wystawiane worki z odpadami selektywnie zebranymi muszą być związane. W siedzibie PGK (pl. Adama 
Mickiewicza 8) lub w bazie PGK (ul. Głęboka 5), można zaopatrzyć się w dodatkowe worki na odpady niese-
gregowane oraz w worki na odpady selektywnie zebrane. 

W PSZOK przy ul. Głębokiej 5 odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez 
właścicieli nieruchomości: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady (w tym rozdrobnione gałęzie 
drzew i krzewów - pod warunkiem że posesja nie ma zgłoszonego kompostownika), odzież i tekstylia, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budow-
lane powstałe w wyniku drobnych remontów w gosp. domowych, wykonane we własnym zakresie przez właści-
cieli nieruch.), szkło okienne, zużyte opony (wyłącznie pochodzące z samochodów osobowych), zimne popioły i 
żużel, styropiany budowlane i opakowaniowe, odpady niebezp. powstające w gosp. domowych w szczególności: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpa-
dowe oraz opakowania po tych substancjach, środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konser-
wacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w 
tym termometry rtęciowe, odpady powstałe w gospodarstwach w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 
Kontakt we wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów pod numerem telefonu: 16 648 79 33. 
Godziny otwarcia PSZOK Pn-Pt: 9.00-17:00 Sob: 8.00-12.00


