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HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY OROŃSKO 

od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

MIESIĄC 

SEGREGACJA 

(worek żółty; 

niebieski) 

SZKŁO 

(worek 

zielony) 

KOMUNALNE 

(worek czarny) 

POPIÓŁ 

(worek 

przezroczysty) 

ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 

(elektroodpady) 

BIODEGRADOWALNE 

(worek brązowy) 

LIPIEC 18 19 20 - - 19, 31 

SIERPIEŃ 21 18 24 - - 18, 31 

WRZESIEŃ 18 15 22 - - 15, 29 

PAŹDZIERNIK 10 6 16 27 - 6, 27 

LISTOPAD 9 10 17 27 8 10 

GRUDZIEŃ 19 20 21 28 - 20 
 

SPOSÓB SEGREGACJI: 

Worek żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobny metal, butelki po napojach, chemia 

gospodarcza, pojemniki i naczynia plastikowe, folie, puszki po napojach i konserwach, drobny złom itp. 
Worek zielony - szkło opakowaniowe po napojach i żywności oraz stłuczka szklana. 
Worek czarny - odpady komunalne, odpady pozostałe po wstępnej segregacji, pampersy itp. 
Worek niebieski - makulatura, papier i tektura, gazety, książki, kartony itp. (duże kartony należy powiązać i ustawić 

obok worków). 

Segregując, pamiętaj też o tym, aby: 

– zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do worka; 

– wiązać i zapełniać worki minimum do połowy; 

– worki wystawiać do godz. 7.00 przed ogrodzeniem w widocznym miejscu do drogi gminnej. 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

ZLOKALIZOWANY W GUZOWIE (teren składowiska odpadów) CZYNNY W KAŻDY: 

WTOREK I PIĄTEK : 8.00-14.00 
 

Do PSZOK-u będą nieodpłatnie przyjmowane następujące grupy odpadów: 
– zużyte opony (do 10 opon samochodowych rocznie, wyłącznie z gospodarstw domowych); 

– meble i inne odpady wielkogabarytowe - powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych;           

– odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe przyjmowane do 100 kg jednorazowo (bez eternitu, papy i 

styropianu) - powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani 

zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; 
– popioły, żużle paleniskowe powstające w związku z ogrzewaniem budynków mieszkalnych; 

– zużyte baterie i akumulatory; 

– przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.); 

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

– opakowania po środkach ochrony roślin, powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych; 

– tekstylia. 
 

Warunkiem przyjęcia odpadów jest: 

– okazanie dokumentu tożsamości 

– okazanie potwierdzenia opłaty za odpady komunalne na rzecz Gminy 

– podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione 
 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ W TERMINACH: 

- do 15 kwietnia - za I kwartał 

- do 15 lipca - za II kwartał 

- do 15 października - za III kwartał 

- do 15 stycznia - za IV kwartał 

Uwaga!!! 
Harmonogram odpadów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. zostanie dostarczony w grudniu 2017 r. 


