
                          

                            HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY SOMIANKA NA 2020 ROK  

 

ROK 

Nr 
trasy  

REJON  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Barcice, Celinowo, Jackowo Dolne, Jasieniec,  
Popowo-Kościelne, Wielęcin, Huta Podgórna, 
Jackowo Górne, Popowo-Parcele, Popowo-
Letnisko, Nowe Płudy, Somianka, Somianka-
Parcele, Janki – ODPADY ZMIESZANE 

16 13 12 1 , 15 4 , 19 1 , 16  1 , 15  3 , 18 2 , 16 2 , 16 12 10 

2 Nowe Kozłowo, Ostrowy, Skorki, Stare 
Kozłowo, Stare Płudy, Kręgi, Michalin, Suwin, 
Ulasek, Wólka Somiankowska, Zdziebórz, 
Nowe Wypychy, Stare Wypychy, Stary 
Mystkówiec,  Wielątki Rosochate, Wola 
Mystkowska.   -   ODPADY ZMIESZANE  

17 14 17 3 , 17 6 , 20 3 , 18 3 , 17 5 , 20 4 , 18  5 , 20  17 15 

3 Cała Gmina Somianka ( wszystkie 
miejscowości). POPIÓŁ  , WORKI 
BIODEGRADOWALNE 

20 17 16 27 25 29 27 31 28 26 30 28 

4 Cała Gmina Somianka ( wszystkie 
miejscowości). ODPADY SEGREGOWANE. 

24 21 20 16 15 19 16 14 17 15 20 11 

 

UWAGA! Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 w dniu odbioru. Odpady gabarytowe oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny i 

elektroniczny oraz opony będą odbierane w dniach 16.05.2020 , 10.10.2020 

Wykonawca: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk , ul. Nasielska 26 , 05-140 Serock Tel. 22 782-73-87 e-mail: zktz@post.pl  
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                                                                                Segregacja odpadów komunalnych u źródła - pojemnik/worek 

                                                                                                                     Gmina Somianka 

 

Rodzaj odpadu komunalnego          

Co wrzucamy do pojemnika-worka ? 

  

     Czego nie wrzucamy? 

Papier - pojemnik lub worek 

„niebieski” 

- Opakowania z papieru i tektury /kartony/ - gazety i czasopisma, książki, zeszyty,    

  ulotki, 

- papier pakowy i do pism , torebki i worki   papierowe. 

    

Zabrudzony, tłusty papier, papier  z folią, kartony po mleku i 

sokach, art. higienicznych   ( pampersy, podpaski), tapeta, 

papierowe torby po nawozach. 

Tworzywa  sztuczne                

i metale -pojemnik lub worek 

„żółty” 

- plastikowe zgniecione butelki z nakrętką,  -  opakowania plastikowe,                         - 

opakowania po środkach czystości, - metale kolorowe, - kartony po napojach, 

- tacki, torebki opakowaniowe, worki foliowe, styropian opakowaniowy ( po    

  telewizorach, odkurzaczach, robotach kuchennych itp.), 

- aluminiowe puszki po napojach, konserwach,      

  nakrętki (kapsle) metalowe, zakrętki do   słoików,   - złom żelazny  

Butelek i pojemników z zawartością i po smarach, farbach, 

lakierach, lekach, płynach chłodniczych. Styropianu. Opakowań po 

środkach ochrony roślin i owadobójczych. Igieł po szczepieniach, 

styropianu i pianek. 

Szkło -pojemnik lub worek 

„zielony” 

Wyłącznie szkło z opakowań: 

- butelki, słoiki po napojach i żywności ( bez   

  nakrętek metalowych ), 

- butelki i słoiki po kosmetykach ( bez nakrętek    

   metalowych ). 

Szkła stołowego, porcelany, luster, szkła okiennego i zbrojonego, 

żarówek, reflektorów, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, 

szklanych opakowań farmaceutycznych, kineskopów,, luksferów, 

świetlówek, termometrów. 

Odpady zmieszane - pojemnik 

lub worek „czarny” 

Odpady które nie klasyfikują się do innych grup w szczególności: Zabrudzony papier, 

kalka, zużyta tapeta, pampersy, podpaski, waciki, wata, bandaże, opatrunki, zużyte gąbki 

i ścierki, zużyte ubrania, tekstylia, obuwie, szkło żaroodporne, ceramika, porcelana, 

doniczki, fajans, zbite naczynia , szklanki, kieliszki,  kryształy, szkło płaskie, lustra, 

witraże,  resztki mięsa i kości. 

Leków, farb, olejów, lakierów, rozpuszczalników, żywic, środków 

ochrony roślin oraz środków owadobójczych                     i ich 

opakowań, opakowań po nawozach, folii po kiszonkach, zużytego 

sprzętu elektronicznego i elektrycznego, żarówek                        i 

świetlówek, baterii, akumulatorów, opon, kamieni, popiołu, cegieł, 

gruzu, glazury, terakoty, termometrów rtęciowych, azbestu, igieł 

po szczepieniach, opakowań szklanych. – patrz szkło co 

wrzucamy? 

Bioodpady - pojemnik lub 

worek „brązowy”  

- resztki jedzenia z wyjątkiem mięsa i kości, 

- liście, kwiaty, trawa, gałęzie, trociny i kora  drzew, fusy z kawy i herbaty,    Zaleca się 

prowadzić własny kompostownik. 

Leków, kości zwierząt, popiołu, odchodów zwierzęcych, 

papierosów i petów, ziemi i kamieni, drewna impregnowanego, 

odpadów higienicznych, kurzu z odkurzacza. 

Popiół- pojemnik lub worek 

„szary” 

Popiół z pieców  domowych, kominków, grilli. 

       „  Nie wrzucaj gorącego popiołu! „ 

Bez gwoździ – śrub metalowych,  innych części metalowych, 

szkła. 

Ważne:                                                                                                                     

Nie trzeba koniecznie myć opakowań ani też usuwać etykiet. Natomiast trzeba opakowania opróżnić. Opakowania  zgniatamy. Opakowań szklanych nie tłuczemy. Bioodpady najlepiej 

zagospodarować we własnym zakresie w ogrodzie. Popiół można wykorzystać do posypywania śliskich powierzchni, jako nawóz, wzbogacenie kompostu. Nigdy nie spalamy plastiku  (butelek 

PET) i nie wrzucamy ich do wód powierzchniowych. Pozostałe odpady tzw. „trudne” opakowania wielomateriałowe; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady 

budowlane i rozbiórkowe (nie więcej niż 500 kg jednorazowo od gospodarstwa   domowego ); zużyte opony z samochodów osobowych ( nie większe niż 20 cali z samochodów osobowych 4 szt. 

jednorazowo od gospodarstwa domowego); drobne części samochodowe; chemikalia powstające w gospodarstwach domowych; meble i inne odpady wielkogabarytowe – dostarczamy do wskazanego 

Punktu. Punkt znajduje się na terenie Oczyszczalni ścieków w Somiance –Parcele 13A, 07-203 Somianka czynny w dniach Pn.-Pt. od 8:00 – 16:00. 


