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HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH 

W GMINIE WISKITKI W ROKU 2021/2022 

 

 

 

REJON 1 - ul. Błońska, ul. Chemików, ul. Kościuszki, ul. Lawendowa, ul. Pańska, ul. Plac Wolności, ul. Rodzinna, ul. Sokołowskiego,  

                  ul. Strażacka, ul. Targowa, ul. Topiel, ul. Zacisze, ul. Zagródź, ul. Żyrardowska 

 

Prosimy w dniu wywozu odpadów wystawić pojemniki i worki w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. 

Miesiąc STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY

Rodzaj odpadów Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru

Segregowane 

(worek żółty)

Papier 

(worek niebieski)

Szkło 

(worek zielony)

Odpady zielone

(brązowe worki)

2021/2022

R
E

J
O

N
 

Komunalne 13,27 10,24 10,24 6,20 3,17 1,15,29

17 7

1,15,29 13,27

Opony

12,26 9,23

5 2 2,3O 27 25

7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22

7 4 122 20 17 14 12 9

11 8 10 28 23

4 27 19

18 13 7

Wielkogabarytowe 14

10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28

Gruz

14

11
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UWAGA: 

Do ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) można wkładać wyłącznie: 

ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, mocno zanieczyszczone odpady opakowaniowe (np. po mięsie),  

środki higieny osobistej (w tym pampersy, podpaski), popiół, stłuczka: talerze, szklanki, porcelanę, szkła, szyb, lustra, stare (mocno zużyte) ubrania i buty,  worki po ekogroszku 

(jutowe), worki od odkurzaczy. 

Do ŻÓŁTYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie: 

butelki plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania, worki, reklamówki, plastikowe opakowania posiadające symbol recyklingu, 

chemiczną nazwą tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS, puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe,  

kapsle z butelek, folia aluminiowa, areozole (np. dezodoranty, odświeżacze powietrza), worki po ekogroszku (folia), puste opakowania po tabletkach, styropian po sprzęcie 

AGD. 

Do ZIELONYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie: 

nietłuczone szkło bezbarwne i kolorowe typu butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. 

Do NIEBIESKICH WORKÓW można wkładać wyłącznie: 

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. 

Do BRĄZOWYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie: 

liście, trawa, trociny, resztki roślin (gałązki do 50 cm muszą być powiązane). 

Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy. 

W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane! 

Odpady wielkogabarytowe typu: meble, zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych do 4 sztuk, drobne odpady budowlane i rozbiórkowe do 600 kg 

od jednego gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, ramy okienne bez szyb, będą odbierane bezpośrednio z zabudowy 

jednorodzinnej na wcześniejsze zgłoszenie dokonane przez właściciela nieruchomości do dnia 10.06.2021 do godz.14 do Urzędu Gminy w Wiskitkach 

osobiście lub telefonicznie (46 854 50 14). Przy dokonaniu zgłoszenia należy dokładnie wymienić rodzaj oraz ilość odpadów, nieruchomość z której mają 

być odebrane odpady oraz imię i nazwisko osoby na którą złożono deklarację. 

Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godz.7.00 przed bramę posesji lub do drogi publicznej, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający 

odpady. 

 

NIE ODBIERAMY ODPADÓW GABARYTOWYCH: 

POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO,ŚRODKÓW PO OCHRONIE ROŚLIN,PAPY, ONDULINY, ETERNITU,CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 


