
 

MIESZKANIEC GMINY ZAKRZEWO 

 

 
WYTWARZA - PRODUKUJE 

ODPADY KOMUNALNE 

DOKONUJE WYBORU SPOSOBU ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH  

SELEKTYWNE – SEGREGOWANE 

odpady segreguje według frakcji w dwóch pojemnikach 

Opłata: 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Częstotliwość odbioru odpadów:  

 odpady "mokre" - nie rzadziej niż 2 razy w m-cu kalendarzowym, 

 odpady "suche" - nie rzadziej niż 1 razy w m-cu kalendarzowym. 

 
 

 

 
 
 

ODPADY  MOKRE 

tylko odpady ulegające biodegradacji, 
m.in.: 
odpady kuchenne, resztki i obierki owoców  
i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki 
jajek, odpady tytoniowe, rośliny i 
ziemia kwiatowa, zużyte ręczniki papierow
e, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy 
jednorazowe i inne środki higieny 
osobistej, mokry papier i karton, woreczki i 
torebki papierowe, zużyte jednorazowe 
worki do odkurzaczy, pozostałości po 
domowej „hodowli” zwierząt, trociny,  
skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie.  

 

ODPADY  SUCHE 

surowce wtórne takie jak: 
papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym 
wykonane z tworzyw sztucznych 
opakowania po napojach – tzw. PET, 

opakowania po kosmetykach, opakowania 

po chemii gospodarczej), odpady 
wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, 
kartony po mleku), metal, butelki i słoiki po 
napojach i żywności, szklane opakowania 
po kosmetykach.  szkło ozdobne (np. 
kryształy), fajans, guma, skóra, 
drewno (fragmenty mieszczące się w 
pojemniku). 

 

ZMIESZANE 

wszystkie odpady komunalne wymienione 

we frakcjach:  mokre – suche  umieszcza w jednym pojemniku 

Opłata: 14,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną  

nieruchomość. 

Częstotliwość odbioru odpadów: nie rzadziej niż 2 razy                              

w m-cu kalendarzowym. 
 

 

lub 

 odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki, chemikalia 
(np. farby i lakiery), zużyte baterie, akumulatory, świetlówki i 
opony, 

 odpady wielkogabarytowe, w tym meble, dywany, wanny, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), 
 odpady problemowe, w tym np. zniszczone i niepotrzebne 

parasole, odzież, kapelusze, paski, sprzęt sportowy, 
 odpady budowlane i rozbiórkowe. 

 

MIESZKANIEC  DOSTARCZA  WE  WŁASYM  ZAKRESIE  DO 

 PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  

ODPADÓW KOMUNALNYCH   

PSZOK 

Opłata: w ramach obowiązującej stawki opłaty. 

 

 

Popiół należy gromadzić  

w odrębnym pojemniku 

jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki na zbiórkę odpadów komunalnych to jest wydzierżawić  

od firmy wybranej przez gminę do wywozu odpadów komunalnych  lub zakupić we własnym zakresie 
 


