
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  miejscowości: 
MAK, ADAMOWO, POZGA, STANISŁAWOWO, WŁADYSŁAWOWO, DĄBRÓWKI, KOCEWO, MYŚLIN, 

BIELAWY GOŁUSKIE, GOŁUSZYN, DŹWIERZNO od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - trasa nr 1

Rodzaj odpadu: Miesiąc Dzień

NIESEGREGOWANE (zmieszane) odpady komunalne 

UWAGA!- tylko pozostałe z pełnej segregacji
wszystkich odpadów

Opisany kosz koloru szarego bądź czarnego dostosowany
do odbioru przez śmieciarkę

Przypominamy o obowiązku posiadania pojemnika. 

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień
Wrzesień

Październik
Listopad
Grudzień

4, 18
1, 15
1, 15
5, 19

6 (sobota), 17
7, 21
5, 19
2, 16
6, 20
4, 18

4 (sobota), 15
6, 20

PAPIER worek koloru niebieskiego

SZKŁO worek koloru zielonego

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
worek koloru żółtegożółtego
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BIO - odpady ulegające biodegradacji

Opisany kosz dostosowany do odbioru przez śmieciarkę
lub worek koloru  brązowego ) 

UWAGA!  Odpady Bio muszą znajdować się bezpośrednio 
w koszu lub worku bez toreb foliowych i innych opakowań

oraz nie mogą zawierać innych odpadów.    
 W innym przypadku nie zostaną odebrane.
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POPIÓŁ
Opisany kosz metalowy lub kosz koloru szarego bądź czarnego

dostosowany do odbioru przez śmieciarkę, max. pojemność 120 l
UWAGA!! Popiół  będzie odbierany tylko w koszach. Popiół
wystawiony w workach lub innych opakowaniach nie zostanie
odebrany. Popiół nie może zawierać innych odpadów, należy
go wrzucić bezpośrednio do pojemnika bez toreb foliowych 

i innych opakowań.
    W innym przypadku nie zostanie odebrany.
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Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony – 
odbiór dwa razy w roku, dokładny termin zostanie przekazany 2 tygodnie przed odbiorem 
(planowany odbiór w maju i październiku). Obecnie zapraszamy do PSZOK.

Kosze i worki wystawiamy przed posesję w miejscach widocznych do godz. 7:00. Odbiór do godz. 20:00
Przypominamy  o  obowiązku  segregacji  odpadów  przez  wszystkich  mieszkańców.  Wypełnianie
obowiązku segregacji kontroluje firma dokonującą odbioru odpadów – ECOVIR Sp z o.o. ul. Jana
Pawła II 36, 09-228 Ligowo. Brak lub niewłaściwa segregacja będzie skutkować nałożeniem opłaty
podwyższonej w  wysokości 75 zł./osoba/m-c. Aby tego uniknąć należy zachować zasady segregacji
(druga strona). Wszelkie reklamacje, brak odbioru prosimy zgłaszać niezwłocznie telefonicznie 
tel. (23) 6578056 w.19 lub na adres: zaklad.komunalny@biezun.pl, 
Harmonogram dostępny w kasie UMiG Bieżuń oraz www.biezun.pl (zakładka odpady komunalne)
 

http://www.biezun.pl/
mailto:zaklad.komunalny@biezun.pl


WŁAŚCIWY SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do worka koloru niebieskiego oznaczonego napisem   „Papier":
należy wrzucać: suche  opakowania z papieru i  tektury, czasopisma, gazety, ulotki,  zeszyty, koperty bez
foliowego  okienka,  książki,  kartony,  torebki  papierowe,  papier  szkolny  i  biurowy,  kartki,  papier  pakowy,
kartonik po papierosach bez folii
nie należy wrzucać: odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych
i zużytych chusteczek, pieluch jednorazowych), zatłuszczonego papieru, kartonów po mleku, napojach,  papieru
lakierowanego i  powleczonego folią,  papierowych  worków po  nawozach,  materiałach  budowlanych  i  tapet.
Papier  powinien  być  suchy i  oczyszczony z  resztek produktów.  Kartony przed wyrzuceniem należy rozłożyć.
Większe ilości makulatury należy związać sznurkiem i zabezpieczyć przed wilgocią.
Do worka koloru zielonego oznaczonego napisem   „Szkło":
należy wrzucać: szklane butelki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych), słoiki, szklane opakowania po kosmetykach (bez plastikowej nakrętki);
nie należy wrzucać: ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy 
z  zawartością  wosku,  żarówek,  świetlówek  i  reflektorów,  opakowań  po  lekach,  rozpuszczalnikach  i  olejach
silnikowych,  luster,  szyb  okiennych  i  zbrojonych,  monitorów  i  lamp  telewizyjnych,  termometrów.  Szklane
opakowania powinny być opróżnione, bez kapsli i nakrętek , nie należy ich tłuc.
Do worka koloru żółtego oznaczonego napisem   „Metale   i   tworzywa sztuczne":
należy wrzucać:  butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe kubki po śmietanie,
jogurcie  (wraz  z  oddzielonym  sreberkiem),  torebki,  worki  foliowe,  foliowe  opakowania  po  cukierkach,
opakowania  wielomateriałowe (np.  kartony po  mleku/sokach,  opakowania  po  przyprawach),  czysta folia
aluminiowa, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po żywności i konserwach, metale kolorowe,
opakowania po środkach czystości, opakowania po kosmetykach, dezodorantach, lakierach do włosów, tubki
po paście do zębów, kremie do rąk, drobny złom metalowy,  czysty styropian opakowaniowy, kawałki gumy,
folia  z  opakowania  od  papierosów,  folia  z  czteropaków baterii,  wody  czy  piwa,  foliowe  opakowania  po
chusteczkach,  opróżnione listki po tabletkach
nie należy wrzucać: opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, puszek po farbach i lakierach.
Butelki, puszki i opakowania wielomateriałowe należy przed wyrzuceniem opróżnić i zgnieść.
Do pojemnika lub worka koloru brązowego oznaczonego napisem   „BIO":
należy wrzucać:  skoszoną trawę,  liście,  kwiaty,  gałęzie  drzew i  krzewów,  trociny i  korę drzew,  odpadki
warzyw i owoców, resztki jedzenia; papierowe torebki po herbacie
nie wrzucać: ziemi, gruzu, kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości 
i odchodów zwierząt, oleju jadalnego. Odpady muszą znajdować się bezpośrednio w worku bez folii 
i innych opakowań. Nie mogą zawierać innych odpadów.
Do metalowego bądź czarnego lub szarego pojemnika  oznaczonego napisem   „POPIÓŁ": 
należy wrzucać: niezanieczyszczony innymi odpadami zimny popiół z palenisk domowych;
nie  wrzucać:  ziemi,  gruzu,  kamieni, gorącego  popiołu,  odpadów  zmieszanych,  odpadów  zbieranych
selektywnie.  Odbiór  tylko  w  okresie  zimowym  zgodnie  z  harmonogramem.  Popiół  należy  wrzucić  bezpośrednio  do
pojemnika bez folii i innych opakowań.  Nie może zawierać innych odpadów.
Pozostałości  z  sortowania  należy  umieszczać  w  pojemniku  czarnym  lub  szarym  (  lub  w  kolorze
niezastrzeżonym dla innych frakcji  ) oznaczonym napisem   „ODPADY ZMIESZANE". 
należy wrzucać: wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych worków/pojemników, a co nie jest odpadem
niebezpiecznym, np. pieluchy, pampersy, podpaski higieniczne, patyczki do uszu, mokry 
i zatłuszczony papier, zatłuszczona i zabrudzona folia, mokre chusteczki i ręczniczki papierowe, kości zwierząt,
odchody zwierzęce, wielomateriałowe - trwale połączone elementy, których nie można rozdzielić, tapety, papier
powleczony folią, naczynia jednorazowe,  paragony, woreczki po gotowaniu ryżu lub kaszy,papierowe torebki od
herbaty  z  tworzyw  sztucznych  (niektóre  piramidki),  zbita  szklanka,  zatłuszczony  papier  po  maśle,  rękawiczki
lateksowe, gumki recepturki, plastikowe okienko z koperty,zużyta zapalniczka
nie należy wrzucać: przeterminowanych leków i chemikaliów, igieł i strzykawek, wskaźników do badania
poziomu cukru,  odzieży i  tekstyliów, zużytego sprzętu elektronicznego i  AGD,  zużytych baterii  i
akumulatorów,  tonerów,  płyt  CD,  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych,  odpadów
budowlanych  i  rozbiórkowych,  zużytych  opon –  wszystko  to  można  (należy)  dostarczyć  do
Punktu Selektywnej Zbiórki (PSZOK).
Przeterminowane leki oddajemy także do aptek na terenie Bieżunia do specjalnego pojemnika.
Baterie  i  akumulatorki,  drobną  elektronikę,  żarówki  oraz  plastikowe  nakrętki można  wrzucić  do  specjalnych
pojemników w Urzędzie Miasta i Gminy Bieżuń ( przy wejściu do windy)

Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych to  miejsce,  gdzie  mieszkańcy  mogą
samodzielnie dodatkowo dostarczyć odpady segregowane w ramach ponoszonej opłaty.
Adres: Bieżuń, ul. Leśna 25 ( teren przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków)
Czynne druga i  czwarta sobota miesiąca w godz. 11:00 – 17:00 lub w innym terminie po wcześniejszym
uzgodnieniu. 


	Miesiąc

