
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z  miejscowości  Myślin, Zgliczyn, Stawiszyn Łaziska, 

Stawiszyn Zwalewo, Sławęcin, Strzeszewo, Wilewo, Wieluń, Pełki, 

Gołuszyn, Bielawy Gołuskie, Trzaski, Małocin, Dźwierzno, Kocewo 

obowiązujący  od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. 

Rodzaj odpadu: Miesiąc Dzień 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

UWAGA!- tylko pozostałe z pełnej segregacji  

wszystkich odpadów 
(pojemnik koloru szarego bądź czarnego) Przypominamy o 

obowiązku posiadania pojemnika. Docelowo od miesiąca 

kwietnia odpady będą odbierane tylko w pojemnikach  

Styczeń 

Luty 

Marzec 

13, 27 

10, 24 

10, 24 

 Opakowania z papieru i tektury 

(worek koloru niebieskiego) 

Opakowania ze szkła 

(worek koloru zielonego) 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

(worek koloru żółtego) 

 

                          

Styczeń  
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Marzec 
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Odpady ulegające biodegradacji – BIO 

(pojemnik lub worek koloru brązowego) 

UWAGA!  Odpady muszą znajdować się bezpośrednio w 

pojemniku lub worku bez toreb foliowych i innych 

opakowań oraz nie mogą zawierać innych odpadów.     

 W innym przypadku nie zostaną odebrane. 

Styczeń  

Luty 

Marzec 

14 

10 

10 

Popiół 
(pojemnik koloru szarego bądź czarnego lub pojemnik 

metalowy) 

UWAGA!! Od miesiąca lutego popiół  będzie odbierany 

tylko w pojemnikach. Popiół wystawiony w workach lub 

innych opakowaniach nie zostanie odebrany. Popiół należy 

wrzucić bezpośrednio do pojemnika bez toreb foliowych i 

innych opakowań oraz nie może zawierać innych odpadów.  

    W innym przypadku nie zostanie odebrany.    

 

Styczeń  

Luty 

Marzec 

 

20 

17 

17 

Pojemniki i worki prosimy wystawiać przed posesję w miejscach widocznych do 

godz. 7:00 

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców. Wypełnianie 

obowiązku segregacji jest kontrolowane przez firmę dokonującą odbioru odpadów – 

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. , ul. Szpitalna 125, Żuromin. 

Brak lub niewłaściwa segregacja może skutkować nałożeniem opłaty podwyższonej w  

wysokości 66 zł./osoba/m-c. Aby tego uniknąć należy zachować zasady segregacji. 

Wszelkie reklamacje, brak odbioru prosimy  zgłaszać niezwłocznie lub następnego dnia roboczego 

telefonicznie lub na adres: zaklad.komunalny@biezun.pl 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z UMiG Bieżuń – tel. (23) 6578056 w.19 


