
REJON 1 RUDNIK WIELKI , KOLONIA KLEPACZKA

MIESIĄC Zmieszane  bio odpady segregowane popiół

lipiec 8,22 8,22 14 14 X
sierpień 5,22 5,22 12 12 X
wrzesień 2,16,30 2,23 9 9,23 X

REJON 2 ZAWADA , ZAWISNA

MIESIĄC Zmieszane bio odpady segregowane popiół

lipiec 11,25 8,22 15 15 X
sierpień 8,23 5,22 19 19 X
wrzesień 5,19 2,27 13 13,27 X

REJON 3

MIESIĄC Zmieszane bio odpady segregowane popiół

lipiec 12,26 12,26 19 19 X
sierpień 9,24 9,24 19 19 X
wrzesień 6,20 6,28 14 14,28 X

REJON 4 KAMIENICA POLSKA : ul. Konopnickiej cała

MIESIĄC Zmieszane bio odpady segregowane popiół

lipiec 13,27 12,26 20 20 X
sierpień 10,25 9,24 30 30 X
wrzesień 7,21 6,29 15 15,29 X

REJON 5 WANATY , ROMANÓW, PODLESIE, KAMIENICA POLSKA: Domagalskiej, Ferensa

MIESIĄC Zmieszane bio odpady segregowane popiół

lipiec 14,28 14,28 21 21 X
sierpień 11,26 11,26 31 31 X
wrzesień 8,22 8,29 16 16,29 X

Prosimy nie wrzucać gorącego popiołu do pojemnika

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z GMINY KAMIENICY POLSKIEJ W OKRESIE LIPIEC-WRZESIEŃ 
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OSINY,KAMIENICA POLSKA: Apteczna , Jastrzębska , Kopalniana , Kościuszki , 
Magazynowa, Osiedlowa , Południowa , Wspólna
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Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję  do godziny 6:00 rano lub poprzedniego 
dnia

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów z wyłącznej winy 
mieszkańca wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie



Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamienica Polska

                                       Jak postępować z odpadami?                            

Worek żółty

OPONY

Worek niebieski

Pamiętaj! Usuń zszywki, metalowe i plastikowe opakowania.

Worek zielony

TEKSTYLIA

Worek brązowy

Pojemnik POPIÓŁ

Odpady zmieszane

WOLNO WRZUCAĆ do 
worków przeznaczonych do 

segregacji

Do worka na 
segregację

NIE WOLNO WRZUCAĆ do 
worków przeznaczonych do 

segregacji

BATERIE I 
AKUMULATORY

-zużyte baterie można umieścić w specjalnych 
pojemnikach ustawionych w szkołach i innych obiektach, 
przekazać do sklepów prowadzących ich sprzedaż lub 
dostarczyć do punktu selektywnego zebrania odpadów 
komunalnych   -zużyte akumulatory można przekazać 
do sklepów zajmujących się ich sprzedażą zbiórką 
odpadów komunalnych

Zgniecione i puste butelki po napojach 
i chemii gospodarczej (bez nakrętek). 

Plastikowe nakrętki, folie, worki, 
reklamówki, kartony po mleku 

( opakowania wielomateriałowe), 
puste aluminiowe puszki po napojach i 

sokach,puszki po konserwach

Butelki i pojemniki z zawartością, 
plastikowe zabawki, strzykawki, 
opakowania po lekach, olejach 

silikonowych i spożywczych, wyrobach 
garmażeryjnych, styropian i inne odpady 

budowlane i rozbiórkowe, części 
samochodowe, meble i ich części, sprzęt 

AGD i inne odpady

-opony można pozostawić w punktach wymiany opony 
lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub przekazać dwa razy w roku 
do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
zgodnie z harmonogramem

Pamiętaj! Wrzucaj czyste opakowania, zgniataj butelki i puszki przed 
wrzuceniem

PRZETERMINOWANE 
LEKI

-przeterminowane leki należy dostarczyć samodzielnie 
do punktu zbiórki odpadów komunalnych

Papier biurowy, gazety,katalogi, 
czasopisma, ulotki, książki, prospekty, 

opakowania tekturowe, kartony, 
tektura falista, torby i worki papierowe

Papier samokopiujący i woskowany, 
rachunki, faktury, kalki, zatłuszczony i 

brudny papier, tapety, worki po wapnie, 
gipsie i cemencie, pieluchy jednorazowe i 

podpaski, ręczników papierowych, 
zużytych chusteczek higienicznych.

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY ORAZ 
ODPADY GABARYTOWE

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady 
wielkogabarytowe (meble, stoły, krzesła) można 
przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych lub przekazać dwa razy w roku do 
mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie 
z harmonogramem

OPAKOWANIA PO 
CHEMIKALIACH

-opakowania po chemikaliach należy dostarczyć do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Butelki i słoiki szklane(bez nakrętek i 
zacisków), szklane opakowania po 

kosmetykach

Szkło okienne, zbrojone, żaroodporne i 
kryształowe, fajans, porcelana, ceramika, 

doniczki, lustra, kineskopy, świetlówki, 
żarówki, opakowania po lekach, 

termometry i strzykawki, inne odpady.

-odzież czysta, sucha, obuwie czyste, sparowane, 
związane, czysta pościel, czyste zabawki, pluszaki 
należy przekazać do pojemników na odzież

Pamiętaj! Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do worka, wrzucaj czyste 
opakowania

Ściętą trawę, rośliny, liście, drobne 
gałęzie, resztki owoców czy warzyw, 
trociny i korę drzew, resztki jedzenia.

Odpadów higienicznych,(pampersy, 
podpaski itp..), resztki żywności 

pochodzenia zwierzęcego, leków, 
odchodów zwierzęcych, popiołu, płyt 

wiórowych i pilśniowych

Więcej informacji na www.kamienicapolska.pl lub tel. 34 
327 33 38, 327 33 33

poczta@kamienicapolska.pl

Zimny popiół z kominka, z grilla, pieca 
węglowego oraz z innych palenisk 
gospodarstwa domowego; sadzę

Innych odpadów komunalnych; gruzu 
budowlanego i rozbiórkowego.

Wykonawca PZOM STRACH : 34 329 92 29 wew. 30          
e-mail : pzom@pzom.czest.pl

Odpady których nie można 
zakwalifikować do frakcji zbieranych 
selektywnie, np.: odpady higieniczne, 
styropian opakowaniowy, porcelana, 

lustra

Opakowania po farbach, olejach 
silikonowych, smarach i innych 

chemikaliach, leków, baterii, sprzętu AGD, 
zużytych opon.

http://www.kamienicapolska.pl/
mailto:poczta@kamienicapolska.pl
mailto:pzom@pzom.czest.pl
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