
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH / 

POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH  

W GMINIE PACYNA W ROKU 2021 

Nieruchomości zamieszkałe  

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

2021 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

miesiąc 

Rodzaj 
odpadów 

    Dzień miesiąca 

Pozostałości z 
sortowania 

20 17 17 14 / 28 12 / 26 09 / 23 07 / 21 04 / 18 
01 / 15 

/ 29 
13 / 27 24 22 

Tworzywa 
sztuczne, 
metale i 

opakowania 
wielomateriałowe 

07 / 27  24  24 19  17  14  12  09  06  04  04 06 

Papier i 
makulatura 

07 / 27 24 24 19 17 14   12 09 06  04   04  06 

Szkło 07 / 27 24 24 19  17  14  12  09  06  04  04  06  

Bioodpady – 
odbiór z 

nieruchomości 
zgłoszonych do 

UG 

07 / 28 25 25 08 / 22 06 / 20 04 / 17 
01 / 14 

/ 29 
12 / 26 09 / 23 06 / 21 18 16 

 
„Mobilna zbiórka odpadów” odbędzie się w dniach 26.03.2021 r. (piątek) i 18.10.2021 r. (poniedziałek). Odbiór mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, leków, chemikaliów i innych 
niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezawierających gruzu, pochodzących 
z remontów prowadzonych we własnym zakresie realizowany będzie na zgłoszenie (telefoniczne, e-mail) do Urzędu Gminy  
w terminie 14-7 dni przed terminem zbiórki. Brak zgłoszenia będzie skutkował brakiem odbioru odpadów. Firma 
odbiera odpady zgodnie z rejestrem i nie objeżdża terenu całej gminy. 
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości będzie realizowany w godzinach od 06:00 do 22:00. Odpady zgromadzone w 
pojemnikach i workach w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych 
dróg przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz.: 06:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.   
  
WAŻNE! Odpady opakowaniowe, przed ich włożeniem do pojemnika i/-lub worka, należy całkowicie opróżnić  
z zawartości, oczyścić, a jeżeli materiał na to pozwala zgnieść. 
 
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą odbierane odpady typu: ondulina, zużyta 
papa, styropian i gruz budowlany, części samochodowe oraz odpady pochodzące z działalności rolniczej, np. opony 
rolnicze, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, 
opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych. W kwestii odbioru ww. odpadów należy kontaktować się  
z wyspecjalizowanymi w tym zakresie firmami.  
 

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.                                                                                Urząd Gminy w Pacynie    

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno                   ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna    

tel. (+48) 24-254-29-87 - Logistyka                  tel./fax (+48) 24 285 80 54, 285 80 64 

tel. (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta                                                   e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl     

mailto:gmina@pacyna.mazowsze.

