
Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Szczepanowo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
10,24 7,21 7,21 4,20 16 13 11 8 5 3,17 2,16 1,14 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 

 22   24   2   23  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 1  5 2 1 25 22 19 11  6 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  1   27   13   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Szczepankowo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
10,24 7,21 7,21 4,20 16 13 11 8 5 3,17 2,16 1,14 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 

 22   24   2   15 

 

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 1  5 2 1 25 22 19 11  6 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  1   27   13   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Białe Błota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
11,25 8,22 8,22 5,21 17 14 12 9 6 4,18 2,17 1,15 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 

 22   24   2   15 

 

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 1  5 2 1 25 22 19 11  6 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  1   27   13   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Słaboszewo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
11,25 8,22 8,22 5,21 17 14 12 9 6 4,18 2,17 1,15 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO  22   25   2   15  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 2  8 5 2 26 23 20 12  12 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  1   27   13   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Słaboszewko styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
11,25 8,22 8,22 5,21 17 14 12 9 6 4,18 2,17 1,15 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 

 24   31   26   15  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 11  27 6 7 28 24 21 31  13 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  1   28   13   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Mokre styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
11,25 8,22 8,22 5,21 17 14 12 9 6 4,18 2,17 1,15 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 
 24   25   26   15  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 2  8 5 2 26 23 20 12  12 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 
  1   28   13   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Krzekotowo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 
napisem ODPADY ZMIESZANE 

12,26 9,23 9,23 6,21 18 15 13 10 7 5,19 3,18 2,16 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 
napisem SZKŁO lub pojemnikach 
z napisem SZKŁO 

 24   25   26   15  

PLASTIK,METAL Gromadzimy 

w workach koloru żółtego z 
napisem TWORZYWA SZTUCZNE 
i METALE lub w pojemnikach z 
takim napisem 

 2  8 5 2 26 23 20 12  12 

MAKULATURA Gromadzimy 

w niebieskich workach z napisem 
MAKULATURA lub pojemnikach 
z napisem MAKULATURA 

  1   28   13   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub  
u Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Mierucin styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
12,26 9,23 9,23 6,21 18 15 13 10 7 5,19 3,18 2,16 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 

 24   25   26   29  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 2  8 5 2 26 23 20 12  12 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  2   28   14   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Mierucinek styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
12,26 9,23 9,23 6,21 18 15 13 10 7 5,19 3,18 2,16 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 

 24   25   26   29  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 2  8 5 2 26 23 20 12  12 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  2   28   14   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Sędowo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
12,26 9,23 9,23 6,21 18 15 13 10 7 5,19 3,18 2,16 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 

 24   25   26   30  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 2  8 5 2 26 23 20 12  12 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  2   28   14   28 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Dąbrowa styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady  zmieszane 

Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
13,27 10,24 10,24 7,22 19 17 14 11 8 6,20 4,22 6,20 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub 

pojemnikach z napisem SZKŁO 
 25   30   30   30  

PLASTIK,METAL 

Gromadzimy w workach koloru 

żółtego z napisem TWORZYWA 

SZTUCZNE i METALE lub w 

pojemnikach z takim napisem 

 8  26 10 3 27 25 22 25  27 

MAKULATURA Gromadzimy 

w niebieskich workach z 

napisem MAKULATURA lub 

pojemnikach z napisem 

MAKULATURA 

  2   29   14   29 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA  Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości  
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Sucharzewo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 
Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
14,28 11,25 11,25 8,22 20 20 15 12 9 7,21 14,28 7,20 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 

 25   31   30   29  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 11  27 6 7 28 24 21 31  13 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 

  2   29   14   29 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWAPojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować nie 

zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości 
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Parlin styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 
Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
14,28 11,25 11,25 8,22 20 20 15 12 9 7,21 14,28 7,20 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 
 25   31   30   29  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 11  27 6 7 28 24 21 31  13 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 
  2   29   14   29 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości 
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 



Harmonogram odbioru odpadów od stycznia do grudnia 2022 r. - Telefon kontaktowy 52 383 26 06 

Parlinek styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 
Gromadzimy w pojemnikach z 

napisem ODPADY ZMIESZANE 
14,28 11,25 11,25 8,22 20 20 15 12 9 7,21 14,28 7,20 

SZKŁO    -   Gromadzimy w 

workach koloru zielonego z 

napisem SZKŁO lub pojemnikach z 

napisem SZKŁO 
 25   31   30   29  

PLASTIK,METAL Gromadzimy w 

workach koloru żółtego z napisem 

TWORZYWA SZTUCZNE i METALE 

lub w pojemnikach z takim 

napisem 

 11  27 6 7 28 24 21 31  13 

MAKULATURA Gromadzimy w 

niebieskich workach z napisem 

MAKULATURA lub pojemnikach z 

napisem MAKULATURA 
  2   29   14   29 

PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA Pojemniki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 rano. Późniejsze wystawienie może skutkować 

nie zabraniem odpadów. Informujemy, że pojazdy wyposażone są w urządzenia rejestrujące trasę . 

ODPADY ZMIESZANE SZKŁO Tworzywa sztuczne Makulatura W przypadku braku 
worków można 
uzyskać dodatkowe  
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa lub u 
Sołtysów. 

Popiół , zmiotki, pampersy, zużyte 
artykuły do higieny, mokry 
zabrudzony papier, buty, ceramika, 
lustra, styropian z opakowań , 
papierki i celofany po słodyczach , 
opakowania na stałe połączone z 
folią ( np. paczka po budyniu, 
kisielu, przyprawach) ,butelki po 
aerozolach, szyby, folia  i wieczka  
aluminiowe  

wyłącznie butelki i słoiki, 
wszystkie kolory, 
pozbawione nakrętek i 
zawartości 
 
NIE WRZUCAMY: luster, 
ceramiki 

 
 
 
 

Czyste, pozbawione zawartości: 
butelki plastikowe , pojemniki 
plastikowe po produktach 
spożywczych i środkach czystości , 
folia , puszki metalowe po 
produktach spożywczych, kartoniki 
po sokach i mleku, drobne metale  
 
NIE WRZUCAMY : styropianu,  
pampersów 

Książki, zeszyty, kartony , ulotki, 
gazety, czasopisma 
 
NIE WRZUCAMY:  kartonów po 
mleku , kartonów po sokach , 
chusteczek higienicznych, 
ręczników papierowych, 
papierków po cukierkach, 
budyniach czy kisielach , 
pampersów, podpasek 

 


