
 

Odpady ZMIESZANE, SUROWCE, BIO będą odbierane od godz. 6:00.  Prosimy o przygotowanie 
odpadów do odbioru w następujący sposób: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pojemniki/worki do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach należy umieścić w miejscu wyodrębnionym 
umożliwiającym segregację odpadów (np. wygrodzona pergola) dostępnym dla pracowników uprawnionego przedsiębiorcy od strony dr
dojazdowej samochodów wywożących odpady, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości. 2. W przypadku 
braku wyznaczenia miejsca , o którym mowa w pkt 1 pojemniki/worki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pa
drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady) przy trasie
dojazdowej samochodów wywożących odpady; 3. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia 
odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, 
właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach 
uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej. 

 
 
 

Harmonogram 

 
 

  

  

R 
E 
J 
O 
N ULICA 

dzień 

odbior

u* grupa odpadów: 
LISTOPAD

I Rokocin, Stary Las Pn 

ZMIESZANE 6,20

SUROWCE 

BIO 

II 
Sucumin, Sumin Pn 

ZMIESZANE 6,20

SUROWCE 

 
BIO 

III Dąbrówka, Koteże Wt 

ZMIESZANE 7,21

SUROWCE 

BIO 

IV Jabłowo, Nowa Wieś Wt 

ZMIESZANE 7,21

SUROWCE 

BIO 

V Kokoszkowy Śr 

ZMIESZANE 2,8,22

SUROWCE 2,

BIO 

* jeżeli w danym tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów zostanie zrealizowany w

Prosimy o przygotowanie ODPADY WIELKOGABARYTOWE: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wóz
ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE, ODPADY NIEBEZPIECZNE: 
baterie i akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych będą 
6:00. Prosimy o przygotowanie odpadów w następujący sposób:
  
 
 
 
 
 
 

Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz o
określonym powyżej przed posesję, w miejscu widocznym dla wykonawcy.
nie zagrażający bezpieczeństwu . Małe ilości odpadów problemowych (jak przeterminowane leki, 
przekazać bezpośrednio pracownikom naszej firmy w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

1. Pojemniki/worki do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach należy umieścić w miejscu wyodrębnionym 
umożliwiającym segregację odpadów (np. wygrodzona pergola) dostępnym dla pracowników uprawnionego przedsiębiorcy od strony drogi 

azdowej samochodów wywożących odpady, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości. 2. W przypadku 
braku wyznaczenia miejsca , o którym mowa w pkt 1 pojemniki/worki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pasie 

owym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady) przy trasie 
dojazdowej samochodów wywożących odpady; 3. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia 

w na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, 
jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych: 

Z uwagi na obowiązek indywidualnego wyposażania nieruchomości w pojemnik
na zasadzie ich dzierżawy w miesiącach, w których częstotliwość odbioru jest mniejsza.

Gmina Starogard Gdański  
 

Harmonogram odbioru odpadów od 1.11.2017  do 30.09.2018 
 REJON I-V 

  

2017 2018 

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC

6,20 4,18 2,15,29 12,26 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

20 18 15 12 12 9 7 4,18 2,16,30

6 4 2,29 26 26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

6,20 4,18 2,15,29 12,26 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

20 18 15 12 12 9 7 4,18 2,16,30

6 4 2,29 26 26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

7,21 5,19 3,16,30 13,27 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

21 19 16 13 13 10 8 5,19 3,17,31

7 5 3,30 27 27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

7,21 5,19 3,16,30 13,27 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

21 19 16 13 13 10 8 5,19 3,17,31

7 5 3,30 27 27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

2,8,22 6,20 4,17,31 14,28 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

2,22 20 17 14 14 11 9 6,20 4,18

8 6 4,31 28 28 11,25 9,23 6,20 4,18
* jeżeli w danym tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów zostanie zrealizowany w następnym dniu roboczym

: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, opony itp; 
ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE, ODPADY NIEBEZPIECZNE: przeterminowane leki i  chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych będą odbierane od godz. 

00. Prosimy o przygotowanie odpadów w następujący sposób: 

oraz odpady niebezpieczne należy wystawić   w dniu odbioru 
określonym powyżej przed posesję, w miejscu widocznym dla wykonawcy. Prosimy o przygotowanie odpadów w sposób 
nie zagrażający bezpieczeństwu . Małe ilości odpadów problemowych (jak przeterminowane leki, zużyte baterie) można 
przekazać bezpośrednio pracownikom naszej firmy w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

Z uwagi na obowiązek indywidualnego wyposażania nieruchomości w pojemniki udostępniamy dodatkowe pojemniki odpłatnie       
na zasadzie ich dzierżawy w miesiącach, w których częstotliwość odbioru jest mniejsza. 

2018 

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 

ODPADY 
NIEBEZPIECZNE, 

WIELKOGABARYTOWE
, ELEKTRYCZNE 

 I ELEKTRONICZNE 

2,16,30 13,27 10,24 

22 maja 2,16,30 13,27 10,24 

2,16,30 13,27 10,24 

2,16,30 13,27 10,24 

22 maja 2,16,30 13,27 10,24 

2,16,30 13,27 10,24 

3,17,31 14,28 11,25 

23 maja 3,17,31 14,28 11,25 

3,17,31 14,28 11,25 

3,17,31 14,28 11,25 

23 maja 3,17,31 14,28 11,25 

3,17,31 14,28 11,25 

4,18 1,16,29 12,26 

24 maja 4,18 1,16,29 12,26 

4,18 1,16,29 12,26 
następnym dniu roboczym 



 

Odpady ZMIESZANE, SUROWCE, BIO będą odbierane od godz. 6:00.  Prosimy o przygotowanie 
odpadów do odbioru w następujący sposób: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pojemniki/worki do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach należy umieścić w miejscu wyodrębnionym 
umożliwiającym segregację odpadów (np. wygrodzona pergola) dostępnym dla pracowników uprawnionego przedsiębiorcy od strony dr
dojazdowej samochodów wywożących odpady, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości. 2. W przypadku 
braku wyznaczenia miejsca , o którym mowa w pkt 1 pojemniki/worki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pa
drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady) przy trasie
dojazdowej samochodów wywożących odpady; 3. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia 
odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, 
właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach 
uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej. 

 
 

 

Harmonogram 

 
 

  

  

R 
E 
J 
O 
N ULICA 

dzień 

odbioru

* grupa odpadów: 
LISTOPAD

VI 
Ciecholewy, Janin, 
Siwiałka, Trzcińsk 

Śr 

ZMIESZANE 2,8,22
SUROWCE 2,

BIO 

VII Klonówka, Kolincz, 
Rywałd 

Cz 

ZMIESZANE 3,9,23
SUROWCE 3,

 
BIO 

VIII 

Barchnowy, Janowo, 
Lipinki Szlacheckie, 
Owidz 

Cz 

ZMIESZANE 3,9,2
SUROWCE 3,

BIO 

IX 
Krąg, Linowiec, 
Okole, Żabno 

Pt 

ZMIESZANE 4,10,24
SUROWCE 4,

BIO 

X 
Brzeźno Wielkie, 
Szpęgawsk, Zduny 

Pt 

ZMIESZANE 4,10,24
SUROWCE 4,

BIO 

* jeżeli w danym tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odb

Prosimy o przygotowanie ODPADY WIELKOGABARYTOWE: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wóz
ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE, ODPADY NIEBEZPIECZNE: 
baterie i akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych będą 
6:00. Prosimy o przygotowanie odpadów w następujący sposób:
  
 
 
 
 
 
 

Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz o
określonym powyżej przed posesję, w miejscu widocznym dla wykonawcy.
nie zagrażający bezpieczeństwu . Małe ilości odpadów problemowych (jak przeterminowane leki, 
przekazać bezpośrednio pracownikom naszej firmy w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

1. Pojemniki/worki do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach należy umieścić w miejscu wyodrębnionym 
umożliwiającym segregację odpadów (np. wygrodzona pergola) dostępnym dla pracowników uprawnionego przedsiębiorcy od strony drogi 

azdowej samochodów wywożących odpady, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości. 2. W przypadku 
braku wyznaczenia miejsca , o którym mowa w pkt 1 pojemniki/worki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pasie 

owym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady) przy trasie 
dojazdowej samochodów wywożących odpady; 3. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia 

w na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, 
jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych: 

Z uwagi na obowiązek indywidualnego wyposażania nieruchomości w pojemnik
na zasadzie ich dzierżawy w miesiącach, w których częstotliwość odbioru jest mniejsza.

 
Gmina Starogard Gdański  

Harmonogram odbioru odpadów od 1.11.2017  do 30.09.2018 
 REJON VI-X 

2017 2018 

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC

2,8,22 6,20 4,17,31 14,28 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

2,22 20 17 14 14 11 9 6,20 4,18

8 6 4,31 28 28 11,25 9,23 6,20 4,18

3,9,23 7,21 5,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21 5,19

3,23 21 18 15 15 12 10 7,21 5,19

9 7 5 1 1,29 12,26 10,24 7,21 5,19

3,9,23 7,21 5,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21 5,19

3,23 21 18 15 15 12 10 7,21 5,19

9 7 5 1 1,29 12,26 10,24 7,21 5,19

4,10,24 8,22 4,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6,20

4,24 22 19 16 16 13 11 8,22 6,20

10 8 4 2 2,30 13,27 11,25 8,22 6,20

4,10,24 8,22 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6,20

4,24 22 19 16 16 13 11 8,22 6,20

10 8 5 2 2,30 13,27 11,25 8,22 6,20
* jeżeli w danym tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów zostanie zrealizowany w następnym dniu roboczym

: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, opony itp; 
ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE, ODPADY NIEBEZPIECZNE: przeterminowane leki i  chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych będą odbierane od godz. 

00. Prosimy o przygotowanie odpadów w następujący sposób: 

oraz odpady niebezpieczne należy wystawić   w dniu odbioru 
określonym powyżej przed posesję, w miejscu widocznym dla wykonawcy. Prosimy o przygotowanie odpadów w sposób 
nie zagrażający bezpieczeństwu . Małe ilości odpadów problemowych (jak przeterminowane leki, zużyte baterie) można 
przekazać bezpośrednio pracownikom naszej firmy w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

Z uwagi na obowiązek indywidualnego wyposażania nieruchomości w pojemniki udostępniamy dodatkowe pojemniki odpłatnie       
na zasadzie ich dzierżawy w miesiącach, w których częstotliwość odbioru jest mniejsza. 

2018 

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 

ODPADY 
NIEBEZPIECZNE, 

WIELKOGABARYTOWE
, ELEKTRYCZNE 

 I ELEKTRONICZNE 

4,18 1,16,29 12,26 

24 maja 4,18 1,16,29 12,26 

4,18 1,16,29 12,26 

5,19 2,17,30 13,27 

25 maja 5,19 2,17,30 13,27 

5,19 2,17,30 13,27 

5,19 2,17,30 13,27 

25 maja 5,19 2,17,30 13,27 

5,19 2,17,30 13,27 

6,20 3,18,31 14,28 

26 maja 6,20 3,18,31 14,28 

6,20 3,18,31 14,28 

6,20 3,18,31 14,28 

26 maja 6,20 3,18,31 14,28 

6,20 3,18,31 14,28 
iór odpadów zostanie zrealizowany w następnym dniu roboczym 


