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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADOW 2022´

W dniu wywozu okre!lonych odpadów wystaw pojemnik/
worek z odpadami przed 7:00 rano przed posesj". 
Odpowiedzialnie segreguj odpady, gdy# lepsza segregacja 
u $ród%a zwi"ksza ilo!& odpadów mo#liwych do recyklingu, 
co pozytywnie przek%ada si" na nasze !rodowisko. Przypadki 
braku lub niew%a!ciwej segregacji s' przekazywane do Urz"du 
Gminy. Przypadki niew%a!ciwego !wiadczenia us%ug przez 
firm" odbieraj'ca odpady komunalne oraz prowadz'cego 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nale#y 
zg%asza& do Urz"du Gminy: telefonicznie, elektronicznie, 
pisemnie lub osobi!cie w terminie 24 godz. od dnia wyst'pienia 
niew%a!ciwego !wiadczenia us%ug.

US"UGI DODATKOWE
• Odbiór odpadów budowlanych,  

poremontowych i gruzu
• Podstawianie kontenerów typu KP o poj. 2,5, 5 lub 

7 m3 na odpady budowlane i remontowe
• Odbiór odpadów produkcyjnych  

i przemys%owych od firm i instytucji
• Sprzeda# mieszanki piaskowo-solnej,  

soli i piasku w okresie zimowym

    Dodatkowe informacje: 22 112 02 84

STYCZE! LUTY MARZEC KWIECIE! MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIE! WRZESIE! PA"DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIE!

Rudzienko, Teresin, Oleksin, Rudno,  
W#adzin, Podgórzno, Dobrzyniec

ODPADY ZMIESZANE 13.01, 
27.01

10.02, 
24.02

10.03, 
24.03

7.04, 
21.04

5.05, 
19.05

2.06, 
20.06, 
30.06

14.07, 
28.07

11.08, 
25.08

8.09, 
22.09

6.10, 
20.10

3.11, 
17.11

1.12, 15.12, 
29.12

Metale  
i tworzywa sztuczne 20.01 17.02 17.03 14.04 12.05 9.06 7.07 4.08 1.09, 

29.09 27.10 24.11 22.12

Papier 20.01 17.02 17.03 14.04 12.05 9.06 7.07 4.08 1.09, 
29.09 27.10 24.11 22.12

Szk!o 20.01 3.02 3.03, 
31.03 28.04 26.05 23.06 21.07 18.08 15.09 13.10 10.11 8.12

ODPADY ZIELONE 13.01, 
27.10

10.02, 
24.02

10.03, 
24.03

7.04, 
21.04

5.05, 
19.05

2.06, 
20.06, 
30.06

14.07, 
28.07

11.08, 
25.08

8.09, 
22.09

6.10, 
20.10

3.11, 
17.11

1.12, 15.12, 
29.12

POPIÓ" 
13.01, 
27.10

10.02, 
24.02

10.03, 
24.03

7.04, 
21.04

5.05, 
19.05

2.06, 
20.06, 
30.06

14.07, 
28.07

11.08, 
25.08

8.09, 
22.09

6.10, 
20.10

3.11, 
17.11

1.12, 15.12, 
29.12

gabaryty 28.02 9.09

GABARYTY
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz 
zu$ytego sprz%tu elektrycznego i elektronicznego 
(ZSEiE) w ramach wystawki “przed posesj%”. 
Odpady prosimy wystawi& w widocznym miejscu, 
przed ogrodzenie, przed 7:00 w wyznaczonych 
dniach wywozu.



ZASADY RECYKLINGU

BIO (trawa, li'cie, odpady biodegradowalne)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki 
$ywno'ci, obierki z owoców i warzyw, 
skórki owoców, traw%, ga#%zie, skorupki jaj, 
fusy po kawie i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
ko'ci, mi%sa, piasku, kamieni, papierosów, 
popio#u, odchodów zwierz%cych, odpadów 
z tworzyw sztucznych, folii, metalu, 
przeterminowanych lekarstw.

ODPADY ZMIESZANE (CZARNY WOREK)

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelan%, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, 
gum%, pampersy, artyku#y higieniczne (patyczki higieniczne, wata itp.), pot#uczone szyby.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowa( po lekach, leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowa(, pojemników po 'rodkach ochrony 
ro'lin, zu$ytego sprz%tu elektrycznego i elektronicznego (m.in. $arówek, lamp, kineskopów, 'wietlówek, baterii i akumulatrów), sprz%tu agd i rtv, 
komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.:   mebli, wyk#adzin, dywanów, materacy, wózków).

METALE I TWORZYWA  SZTUCZNE ()Ó*TY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania po chemii gospodarczej (po p#ynach do prania, szamponach, p#ynach do p#ukania), plastikowe 
pojemniki, kubki np. po jogurtach, serkach itd., inne opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe torebki, plastikowe opakowania po $ywno'ci, 
opakowania z metali i metali kolorowych, puszki metalowe (po napojach i konserwach), opakowania wielomateria#owe po napojach (tzw. Tetrapaki).

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowa( po oleju, opakowa( po farbach, chemikaliach, folii budowlanej, tworzyw piankowych, pieluch jednorazowych typu pampers, 
opakowa( z plastiku w po#+czeniu z innymi materia#ami, zabawek, opakowa( po aerozolach, baterii.    

SZK!O (ZIELONY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki i s#oiki szklane po napojach 
i $ywno'ci, butelki po napojach 
alkoholowych, szklane butelki po sokach, 
szklane opakowania po kosmetykach. 
Dok#adne mycie opakowa( nie jest 
konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, $arówek, 
lamp neonowych, fluorescencyjnych  
i rt%ciowych, reflektorów, szk#a sto#owego, 
okularowego, $aroodpornego, ekranów 
i lamp telewizyjnych, luster, szyb 
samochodowych i okiennych.

PAPIER (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania 
z kartonu, pud#a kartonowe, ksi+$ki, 
gazety, magazyny, zeszyty katalogi, 
torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru t#ustego i zanieczyszczonego, 
kalki, folii aluminiowych, papieru 
z domieszk+ tworzyw sztucznych, 
opakowa( po papierosach.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje si% w 
Ko#bieli na terenie targowiska przy ul. F. Stefczyka
PSZOK przyjmuje odpady:
- papier, szk#o, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateria#owe
- przeterminowane leki
- chemikalia
- opony 
- gabaryty 
- budowlane, gruz (100 kg na rok z danej nieruchomo'ci)
- zu$yty sprz%t elektryczny i elektroniczny, baterie, $arówki
PSZOK czynny jest 2 x miesi+cu w ni$ej wymienionych dniach w godzinach 
9:00-12:00.

 LEKARO
WWW.LEKARO.PL
KOLBIEL@LEKARO.PL
LEKARO@LEKARO.PL
TEL. 22 112 02 84

URZ"D GMINY 
KO!BIEL
05,340 KO*BIEL
UL. SZKOLNA 1
TEL. 025 757,39,92 WEWN. 4
ODPADY.KOMUNALNE@KOLBIEL.PL

Stycze( 15.01, 31.01 Lipiec 16.07, 25.07

Luty 19.02, 28.02 Sierpie( 20.08, 29.08

Marzec 19.03, 28.03 Wrzesie( 17.09, 26.09

Kwiecie( 09.04, 25.04 Pa-dziernik 15.10, 31.10

Maj 21.05, 30.05 Listopad 19.11, 28.11

Czerwiec 11.06, 27.06 Grudzie( 3.12, 12.12

CZY WIESZ, #E?
Twoje odpady trafiaj+ do jednej z najnowocze'niejszych  w Polsce sortowni 
odpadów tj. instalacji LEKARO.

na tyle ró$nych surowców wtórnych (frakcji)
tj. papier, plastik, szk#o czy metale dzi%li si% odpady 
trafiaj+ce do sortowni Lekaro 

tyle mm maj+ drobinki szk#a które odzyskujemy  
dzi%ki nowoczesnej sortowni odpadów

tyle ton surowców Lekaro rokrocznie przekazuje do 
recyklingu dzi%ki wysokiej automatyzacji zak#adu 

tyle TIRów wype#nionych surowcami wyje$dza  
z LEKARO rocznie

Tyle drzew w zesz#ym roku uratowano przed 
wyci%ciem dzi%ki odzyskowi papieru przez Lekaro

17
8

35000
2000

300000
Im lepsza segregacja u -ród#a, w naszych domach, tym wi%cej surowców wtórnych mo$na 
odzyska& w sortowni, minimalizuj+c ilo'& odpadów przekazanych do sk#adowania. 

SEGREGUJ — CHRO! .RODOWISKO!


