
          HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY ZATORY NA 2019 ROK  

 

Nr 
tras
y  

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

1 Zatory, Wiktoryn ,Dębiny , Ciski , Przyłubie, 
Wólka Zatorska, Kopaniec,  Mięrzecin , 
Stawinoga- odpady zmieszane  

14 11  11  8  13  10   8 12   9 14  18  9  

2 Borsuki-Kolonia, Nowe Borsuki, Łęcino , Kępa 
Zatorska  Kruczy Borek , Śliski, Burlaki , Drwały 
, Mystkówiec-Szczucin , Mystkówiec –Kalinówka 
, Gładczyn Rządowy Gładczyn Szlachecki- 
odpady zmieszane 

16 13  13  10  15 12   10  14   11  16   13   11 

3 Malwinowo , Cieńsza , Lemany , Pniewo , 
Pniewo-Kolonia , Topolnica , Lutobrok , 
Lutobrok- Folwark- odpady zmieszane 

18 15  15  12  17 14  12  16  13  18  15  13 

4  Cała Gmina (wszystkie miejscowości) – Odpady 
segregowane  

21 18 18 16 20 17 18 19 17 21 19 20 

5 Cała Gmina(wszystkie miejscowości)  - Odbiór 
popiołu na zgłoszenie telefoniczne 
(zgromadzony w workach lub pojemnikach 
zakupionych we własnym zakresie) 

25 22 22 19 24 21 22 23 19 25 22 12 

● UWAGA!!! Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych. Do pojemników (worków) na odpady zmieszane  wrzucamy: zużyte ręczniki papierowe , zabrudzone opakowania po maśle , 
olejach roślinnych , resztki jedzenia np. kości , opakowania z zawartością np. żywnością, odpady higieniczne (chusteczek higienicznych, wacików, 
pampersów), torebki foliowe.  Do pojemników (worków) na odpady zmieszane nie wrzucamy POPIOŁU , GRUZU, SZKŁA PŁASKIEGO , CZĘŚCI 
SAMOCHODOWYCH , FARB, LAKIERÓW  ITP. 



● UWAGA! Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 w dniu odbioru. Odpady gabarytowe oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz małe opony samochodowe do 4 sztuk będą odbierane w dniach 03.04.2019 i 03.10.2019r. 

 PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ I STOSOWANIE  PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW (SZCZEGÓŁY NA ODWROCIE STRONY) 

● Poniżej przypominamy zasady odpowiedniej segregacji odpadów. Niepełne worki oraz te, w których stwierdzona zostanie nieprawidłowo  prowadzona 
segregacja nie będą odbierane 

POJEMNIK I WOREK ŻÓŁTY: ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE 

● Wrzucamy: ZGNIECIONE i zakręcone butelki PET po napojach i środkach czystości, CZYSTE opakowania po nabiale, ZGNIECIONE puszki, drobny złom, 
kartony po mleku i napojach (typu TETRA-PAK) 

● Nie wrzucamy: styropianu, butelek po olejach jadalnych i przemysłowych, materiałów budowlanych np. rury PCV, puszek zawierających resztki farb i lakierów, 
części maszyn, pojazdów, rowerów, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, po olejach mokrych folii, opakowań i smarach, puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, opakowań z resztkami żywności. 

POJEMNIK I WOREK ZIELONY: ODPADY ZE SZKŁA 

● Wrzucamy: CZYSTE  butelki szklane, słoiki bez nakrętek, kapsli i obrączek 
● Nie wrzucamy: stłuczki porcelanowej i fajansowej, żarówek, świetlówek, lamp, szyb samochodowych, luster, szkła żaroodpornego, ceramiki (np. porcelana, 

naczynia typu arco, talerze, doniczki), szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, 
szkło zbrojone). 

POJEMNIK I WOREK NIEBIESKI: ODPADY Z PAPIERU I TEKTURY 

● Wrzucamy: gazety, książki, czasopisma, zapisany papier, torebki po produktach sypkich, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania 
● Nie wrzucamy: tłustego i zabrudzonego papieru np. po wędlinie, kanapkach, kalki, zużytych ręczniczków kuchennych, opakowań z zawartością np. żywnością, 

wapnem, odpadów higienicznych (chusteczek higienicznych, wacików, pampersów) 

WOREK BRĄZOWY: ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 

● Wrzucamy: skoszoną trawę ,liście 
● Nie wrzucamy: roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi 



Wykonawca: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk , ul. Nasielska 26 , 05-140 Serock Tel. 22 782-73-87 e-mail: zktz@post.pl  

mailto:zktz@post.pl

