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Urszulin, 
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                                 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – Gmina 
SOSNOWICA  

Miesiąc 

Data wywozu  – obowiązuje od 13 stycznia 2020  

ZMIESZANE 
TWORZYWA 

SZTUCZNE METALE 
SZKŁO BIOODPADY 

PAPIER  I 
TEKTURA 

POPIÓŁ 
ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 

Styczeń 28 WTOREK 29 ŚRODA 29 ŚRODA 28 WTOREK 29 ŚRODA  
 

Luty 25 WTOREK 27 CZWARTEK 27 CZWARTEK 25 WTOREK 27 CZWARTEK  
 

Marzec 24 WTOREK 26 CZWARTEK 26 CZWARTEK 24 WTOREK 26 CZWARTEK  
 

Kwiecień 21 WTOREK 23 CZWARTEK 23 CZWARTEK 21 WTOREK 23 CZWARTEK 28 WTOREK 
 

Maj 26 WTOREK 28 CZWARTEK 28 CZWARTEK 26 WTOREK 28 CZWARTEK  
7 CZWARTEK 

Czerwiec 25 CZWARTEK 26 PIĄTEK 26 PIĄTEK 25 CZWARTEK 26 PIĄTEK  
 

UWAGA ! 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania oraz gromadzenia odpadów w 

pojemnikach lub workach odpowiedniego koloru dla danej frakcji.         

2. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów mają obowiązek wystawić zgromadzone odpady 
przy bramie posesji najpóźniej do godz. 730 . 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do właściwego oznakowania swoich odpadów poprzez 
eksponowanie w widocznym miejscu numeru posesji lub numeru działki letniskowej lub budowlanej (np. 
na budynku, ogrodzeniu, pojemniku na odpady). 

 

TZASADY SEGREGACJI 
 

Papier i tektura (kolor worków – niebieski),  wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru 
i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy, 
Metale i tworzywa sztuczne (kolor worków – żółty ), wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki 
plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony 
po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki (metalowe) po napojach i żywności, 
Szkło (kolor worków – zielony ), wrzucamy np.: puste, szklane butelki, słoiki, szklane 
opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach, 
Bio (kolor worków – brązowy ), wrzucamy np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy 
po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, liście, skoszona trawa, 
rozdrobnione gałęzie (do 50cm długości), resztki jedzenia bez mięsa, bez kości oraz bez 
tłuszczów zwierzęcych,                                                                          
Popiół (kolor worków – szary ), wyłącznie (obowiązkowo wystudzony) popiół z palenisk i 
kotłowni domowych. Uwaga! Tylko 1 raz w danym półroczu. 
Zmieszane (kolor worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, 
czyli tylko to czego udało się rozdzielić do wymienionych wyżej worków na odpady 
segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, tzw. PSZOK. 

mailto:gzuk3@op.pl


Odpady wielkogabarytowe , np.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby 
tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów. Uwaga! Tylko 1 
raz w danym półroczu. 
elefony kontaktowe -Gmina Sosnowica 82 5912152, GZUK Urszulin – 512093559 


