
Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Szczepanowo lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

1,29 27 23 
9 (sobota), 

22 
15,29 13,30 

SZKŁO    -  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO  

14  9  16  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL –  (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 12  7  7 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 12  7  7 

PRZYPOMINAMY , ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA 

Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może 

skutkować nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. -Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Szczepankowo lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

2,30 31 24 12,26 16,30 14,31 

SZKŁO-  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO 

14  9  16  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL –(puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 12  7  7 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 12  7  7 

 

 



Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Sucharzewo lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

6 9 6 4,19 3,17 1,15 

SZKŁO    -  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO  

20  20  23  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL – (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 24  18  27 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 24  18  27 

PRZYPOMINAMY , ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA 

Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może 

skutkować nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę .  

 

Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Słaboszewo lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

2,30 31 24 12,26 16,30 14,31 

SZKŁO    -  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO  

15  10  18  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL – (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 13  7  8 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 13  7  8 

 

 



Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. -Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Słaboszewko lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

2,30 31 24 12,26 16,30 14,31 

SZKŁO-  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO 

20  20  16  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL –(puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 24  18  27 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 24  18  27 

PRZYPOMINAMY , ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA 

Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może 

skutkować nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Sędowo, Krzekotowo lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

6 9 6 4,19 3,17 1,15 

SZKŁO    -  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO  

15  10  18  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL – (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 13  7  8 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 13  7  8 

 

 



Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Parlin , Parlinek lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

13 11 8 6,21 5,19 3,17 

SZKŁO    -  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO  

20  20  23  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL – (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 24  18  27 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 24  18  27 

PRZYPOMINAMY , ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA 

Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może 

skutkować nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę .  

 

Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia2021r. -Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Mokre lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

2,30 31 24 12,26 16,30 14,31 

SZKŁO-  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO 

15  10  16  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL – (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 13  7  8 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 13  7  8 

 

 



Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Mierucin , Mierucinek lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

6 9 6 4,19 3,17 1,15 

SZKŁO    -  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO  

15  10  18  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL – (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 13  7  8 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 13  7  8 

PRZYPOMINAMY , ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA 

Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może 

skutkować nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące 

trasę . 

Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Dąbrowa lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

12 10 7 5,20 4,18 2,16 

SZKŁO    -  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO  

16  14  23  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL – (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 23  8  14 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 23  8  14 

 

 



Harmonogram odbioru odpadów od lipca do grudnia 2021 r. -Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Białe Błota lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane    - (butelki po aerozolach,       

porcelana, szyby, folia  i wieczka  aluminiowe,  zmiotki, 
pampersy , środki higieny osobistej, opakowania 

styropianowe)   Gromadzimy w pojemnikach z napisem 
odpady zmieszane 

2,30 31 24 12,26 16,30 14,31 

SZKŁO-  (wyłącznie butelki i słoiki, wszystkie kolory, 

pozbawione nakrętek i zawartości) Gromadzimy w workach 
koloru zielonego z napisem SZKŁO lub pojemnikach z napisem 
SZKŁO 

14  9  16  

PLASTIK  - czysta: folia, reklamówki, pozbawione        

zawartości plastikowe  butelki po wodzie, napojach , oleju 
spożywczym oraz plastikowe  pudełka po jogurtach, masłach 
bez zawartości i pozbawione aluminiowych wieczek , zabawki 
w całości plastikowe 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku 

i sokach 

METAL – (puszki ,sztućce,  drobne elementy metalowe, nie 

wrzucać  foli aluminiowej i butelek po aerozolu) 
Gromadzimy w workach koloru żółtego z napisem  
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE lub w pojemnikach z takim 
napisem 

 12  7  7 

MAKULATURA – książki, gazety, zeszyty, kartony, katalogi 

Gromadzimy w niebieskich workach z napisem MAKULATURA 
lub pojemnikach z napisem MAKULATURA 

 12  7  7 

PRZYPOMINAMT, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA 

Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może 

skutkować nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę .  

 


