
    HARMONOGRAM ODBIORU  

ODPADÓW KOMUNALNYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH,  ODPADÓW  

BIODEGRADOWALNYCH I ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU  

ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ GABARYTÓW  

   Z GMINY FREDROPOL NA ROK 2023  
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STYCZEŃ  5 , 19 5 , 19 5 , 19 - 

LUTY  2 , 16 2 , 16 2 , 16 - 

MARZEC     2, 16, 30 2, 16, 30     2, 16, 30  -  

KWIECIEŃ  13, 27 13, 27 6, 13, 20, 27 4 

MAJ  11, 25 11, 25 4, 11, 18, 25 - 

CZERWIEC              7, 22           7, 22 1, 7, 15, 22, 29 - 

LIPIEC       6, 20    6, 20 6, 13, 20, 27              - 

SIERPIEŃ  3, 17, 31 3, 17, 31      3, 10, 17, 24, 31 9 

WRZESIEŃ      14, 28   14, 28 7, 14, 21, 28 - 

PAŹDZIERNIK  12, 26 12, 26 5, 12, 19, 26 - 

LISTOPAD    9, 23  9, 23   9, 23 3 

GRUDZIEŃ  

  7, 21  7, 21    7, 21 - 

NA OSIEDLACH W OKRESIE OD KWIETNIA DO PAŹDZIERNIKA CO TYDZIEŃ ODBIERANE SĄ ODPADY KOMUNALNE, BIODEGRADOWALNE I ZIELONE! 

!Worki/pojemniki do gromadzenia odpadów winny posiadać następujące kolory lub opis: ) kolor niebieski - papier i tektura  

1 ) kolor żółty - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - łącznie  

2 ) kolor zielony - szkło kolorowe i białe                                                                             

3 ) kolor brązowy - odpady biodegradowalne i zielone                                        Telefon kontaktowy do PUK „EMPOL” Sp. z o.o. : 785-888-111  

5)  kolor czarny - odpady niesegregowane (zmieszane)                                   



  
 

      JAK MAMY SEGREGOWAĆ! 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „ u źródła” na frakcję do worków lub pojemników odpowiedniego koloru: 

WOREK ŻÓŁTY – wrzucamy: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu (puste butelki po napojach typu PET, po napojach, 

wodzie, mleku, oczyszczone opakowania plastikowe po żywności, po chemii gospodarczej, pojemniki po lodach, owocach, margarynie itp., reklamówki, folia aluminiowa, worki 

foliowe, folie, torebki z tworzyw sztucznych, skrzynki po napojach, opakowania z metalu, puszki po napojach i żywności, zakrętki, drobny złom). 

nie wrzucamy: styropianu budowlanego lub opakowaniowego, odpadów higienicznych np.: pieluch, wacików, patyczków, chusteczek, opakowań tłustych i zabrudzonych lub z 

zawartością, opakowań po olejach silnikowych, przekładniowych, smarach, opakowań po środkach owadobójczych i chwastobójczych, puszek po farbach, aerozolach, lekach, 

klejach, materiałów budowlanych, elementów AGD i RTV; baterii, żarówek, świetlówek. 

WOREK ZIELONY – wrzucamy: opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach. 

nie wrzucamy: szkła budowlanego (szyb okiennych i szkła zbrojonego), fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, żarówek, lamp neonowych, rtęciowych, szkła 

żaroodpornego, szyb samochodowych, luster, ekranów telewizyjnych. 

WOREK NIEBIESKI -  wrzucamy: opakowania z papieru i tektury (gazety, czasopisma, książki, zeszyty, ulotki, katalogi, kartony, tekturę oraz zrobione z nich opakowania). 

nie wrzucamy: tapet, papieru, kartonu zabrudzonego olejami, tłuszczamu lub klejami, zabrudzonych papierowych ręczników, zużytych chusteczek, kalki technicznej, papieru 

samo-kopiującego, zużytych pieluch 

WOREK BRĄZOWY – wrzucamy: odpady biodegradowalne (resztki roślinne, odpady zielone z ogrodu tj. skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty itp., drobne gałęzie, trociny, 

popiół drzewny itp.).  Kto kompostuje odpady biodegradowalne, może wykorzystać worek brązowy na popiół z palenisk domowych. 

nie wrzucamy: trawy. liści, gałęzi, ziemi, odpadów ogrodniczych.  

WOREK CZARNY lub inny kolor (worek we własnym zakresie) z przeznaczeniem na odpady zmieszane. 

Odpady niebezpieczne oddzielnie gromadzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (z wyjątkiem azbestu), które ze względu na swoje właściwości  lub składniki mogą 

stanowić zagrożenie dla jakichkolwiek elementów środowiska. 

Należą do nich m.in. niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin (pestycydy, 

insektycydy, herbicydy) oraz opakowania po tych środkach, zużyte smary, przepracowane oleje, zużyte baterie i akumulatory w tym alkaliczne, zużyte świetlówki, urządzenia 

zawierające rtęć, opakowania po aerozolach, opakowania po lekach i przeterminowane leki (można oddać do punktów aptecznych ).  

Do odpadów wielkogabarytowych zbieranych w systemie tzw. „wystawki” można zaliczyć: meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, inne odpady 

wielkogabarytowe. 

Odpady pochodzące z remontów (gruz, glazura, farby, styropian) odbierane będą indywidualne po kontakcie telefonicznym.  

Wszelkie reklamacje uwzględniane będą do 48 godz. od daty zbiórki odpadów określonej w harmonogramie ! 

ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ W DNIU ODBIORU DO GODZ. 7.00  


