
 

 

 
 

                 
 
 

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE 
ZBIERANYCH W GMINIE KŁODAWA W ROKU 2021 

 
 
REJON W-01: WIEŚ: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa,  Bierzwienna Krótka. 

 

2021 
Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

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 

REJON 
W-01 

Zmieszane odpady 
komunalne 

 11 8  8  1,19  10,24  7,21  5,19  2,16  6,20  4,18  15  13  

Tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania 
wielomateriałowe  26 23  23  27  25  29  27  24  28  26  23  28  

(worek żółty) 

Szkło 
 26 23  23  27  25  29  27  24  28  26  23  28  

(worek zielony) 

Papier i tektura 
 26 23  23  27  25  29  27  24  28  26  23  28  

(worek niebieski) 

Odpady ulegające 
biodegradacji i odpady 
zielone  

26  23  23  13,27  11,25  15,29  13,27  10,24  14,28  12,26  23 28  

(worek brązowy)                         

Popiół 
 11 8  8  19  -  -  -  -  -  18 15  13  

  

Prosimy w wyznaczonym dniu odbioru odpadów wystawiać pojemniki i/ lub worki w widocznym i łatwo dostępnym miejscu przed posesją do godziny 7:00. 
 

 
 

                                                                       DANE DO KONTAKTU:                 Urząd Gminy                                                                                        Zarząd Budynków i Usług Komunalnych                                                        
                                                                                                                        62-650 Kłodawa , ul. Dąbska 17                                                           62-650 Kłodawa  ul .Cegielniana 15 
                                                                                                                        Tel.62 27 30 622                                                                                Tel/Fax.: 62 27 30 818



 

 

 
 

                 
 
 

UWAGA: 

Do ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) można wkładać w szczególności: 

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), aerozole (np. dezodoranty, odświeżacze powietrza), worki po węglu, talerze, szklanki, 
porcelanę, mocno zużyte, zabrudzone ubrania i buty, stłuczka szkła, szyb, lustra, worki od odkurzaczy. 

Do ŻÓŁTYCH WORKÓW można wkładać w szczególności: 

butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, 
plastikowe opakowania posiadające symbol recyklingu i chemiczną nazwą tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS, metale (puszki po napojach i sokach, puszki z 
blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle z butelek, folia aluminiowa), opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej 
żywności, kosmetykach i farmaceutykach). 

Do ZIELONYCH WORKÓW można wkładać w szczególności: 

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 w szczególności: 

karton, tekturę także falistą , katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, 
torby i worki papierowe. 

Do BRĄZOWYCH WORKÓW można wkładać w szczególności: 

drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę, liście, obierki, resztki roślin, skorupki jaj, inne odpady biodegradowalne. 

Odpady typu: ondulina, zużyta papa, opony od maszyn rolniczych i ciężarowych , folia po sianokiszonkach, odpady pochodzące z 
gospodarstwa rolnego, opakowania po środkach ochrony roślin, części z demontażu pojazdów są odpadami, które należy poprawnie 
zagospodarować we własnym zakresie, ponieważ nie kwalifikują się do odpadów komunalnych. 

 


