
 
Harmonogram odbioru odpadów 

w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Odbierający odpady: P.U.K. EkoEstetyka 

 
GMINA GÓZD - Rejon 2       

Miejscowość: Niemianowice, Klwatka Królewska, Kiedrzyn 

miesiąc 

Komunalne 
(zmieszane) 

(pojemniki 
właściciela 

posesji) 

Segrego
wane 
(żółty 

worek) 

 
Szkło 
(zielony 
worek) 

 
 

 
Papier, 

makulatura 
(niebieski 

worek) 
 

Gabaryty,  
opony, 

elektrośmi
eci 

Biodegra
dowalne 
(brązowy 
worek) 

Popiół  
(worki lub 
pojemniki 
właściciel
a posesji) 

Posesje o 
utrudnio-

nym 
dojeździe 

Styczeń 7 9,29 14    8 23 

Luty 11 19 11    7 20 

Marzec 11 12 11 8 28  7 19 

Kwiecień 8 2,24 8   4 4 24 

Maj 13 14 13   9 9 28 

Czerwiec 10 4,25 10 10  6  26 

Lipiec 8 16 8  24 11  26 

Sierpień 12 6,27 12   8  29 

Wrzesień 9 17 9 13  12  25 

Październik 14 8,29 14  17 10  22 

Listopad 12 19 12   7 7 28 

Grudzień 9 10,30 9 13   5 27 

 
JAK SEGREGOWAĆ SUROWCE WTÓRNE ?  

MIESZANIE ODPADÓW OZNACZA WIĘKSZĄ OPŁATĘ !  
UWAGA! Przypominamy o osobnej zbiórce szkła w zielonych workach 

oraz makulatury w niebieskich workach 
 

Segregowane 
(żółty worek) 

 
-Tworzywa sztuczne 

-Opakowania 
-Metale 

 

- butelki po napojach (np. typu pet), plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach 
do mycia i chemii gospodarczej, 
- plastikowe wiadra, doniczki, plastikowe zakrętki,  
- plastikowe torebki, worki, reklamówki, puste opakowania plastikowe po żywności 
- opakowania metalowe (puszki, kapsle, nakrętki od słoików), drobny złom żelazny               
i metale kolorowe (puszki)  
- opakowania wielomateriałowe, kartony po napojach, sokach, mleku 
Pamiętaj: zgnieć butelki (odkręcić nakrętki), kartony przed wyrzuceniem 

Papier, makulatura 
(niebieski worek) 

- gazety i czasopisma, prospekty, katalogi, zeszyty, książki, kartony i tekturę  
- papier biurowy i kserograficzny, papier pakowny, koperty i inne materiały wykonane       
z papieru (celulozy) 

Szkło 
(zielony worek) 

- butelki, słoiki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki (bez nakrętek, 
zacisków, gumowych uszczelek),  
- szklane opakowania po kosmetykach 

Biodegradowalne 
(brązowy worek) 

- skoszona trawa, liście i trociny 
- drobne gałęzie, resztki warzyw i owoców, obierki, skorupki jaj 

Komunalne  
(pojemniki 120l lub 

240l) 

- odpady żywnościowe, pozostałości jedzenia i produktów spożywczych,  
- papierki po maśle, saszetki po herbacie, pampersy, zużyte artykuły higieniczne, 
zmiotki, zabrudzone szmaty i ubrania 

Popiół 
(worki i pojemniki 

120l) 

- popiół i żużel paleniskowy, popiół nie może być gorący – worki lub pojemniki 
właściciela 
- nie mieszamy popiołu z odpadami komunalnymi  

 
Odpady wystawiamy zgodnie z harmonogramem do godz. 7.30, wystawione  

w innym terminie nie będą odbierane. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową   
www.ekoestetyka.pl - tel. 48-384-57-30 

 


