
 
  

                                HARMONOGRAM  odbioru  odpadów                             
     Informujemy mieszkańców Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” o terminach odbioru 
posegregowanych odpadów.  Uprzejmie prosimy o segregację odpadów i umieszczenie ich w odpowiednich 
workach lub pojemnikach.  Zapełnione worki i zawiązane oraz zapełnione pojemniki prosimy wystawiać przed 
posesją do godziny 7 00 rano w wyznaczonych w tabeli terminach. 
 

 PROSIMY SEGREGOWAĆ ODPADY ZGODNIE Z INSTRUKCJ Ą: 
PLASTIK                                                
√√ - butelki po napojach, folie opakowaniowe, worki foliowe, torebki plastikowe,  
√√ - umyte kubki po produktach mlecznych,, pojemniki z tworzywa sztucznego, 
√√ - plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości. 
NIE WRZUCAMY: folii budowlanych, opatrunkowych, butelek po olejach silnikowych, 
tworzyw piankowych, styropianu, pampersów, opakowań po środkach chwastobójczych, 
owadobójczych.  
       PAPIER 
        √√ - gazety, czasopisma, katalogi, tektura i kartony, zeszyty, książki,                                    
        √√ - opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach i mleku). 
        NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru, papieru  
        przebitkowego, kalek technicznych, papieru foliowanego i woskowanego. 
                   SZKŁO  I  METAL         
                   √√ - czyste i puste słoiki oraz butelki, metale kolorowe, kapsle, 
                   √√ - inne opakowania szklane, puszki aluminiowe,  puszki po konserwach, 
                   √√ - folia aluminiowa, inne niewymienione elementy metalowe. 
                   NIE WRZUCAMY: luster, szkła okiennego, zbrojeniowego, szkła 
                   gospodarczego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, halogenowych, reflektorów. 
 

NIEWŁA ŚCIWIE POSEGREGOWANE ODPADY B ĘDĄ TRAKTOWANE JAKO 
ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE). 

Terminy odbioru surowców 

ROK MIESI ĄC PLASTIK, PAPIER, SZKŁO 
ZSEiE* I ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 
  DZIEŃ MIESIĄCA 

  PONIEDZIAŁEK  
2015 styczeń 12 30 
2015 luty 9  
2015 marzec 9  
2015 kwiecień 3 (piątek) 24 
2015 maj 4  
2015 czerwiec 1, 29  
2015 lipiec 27 17 
2015 sierpień 24  
2015 wrzesień 21  
2015 październik 19 9 
2015 listopad 16  
2015 grudzień 14  

 
2016 styczeń 11 29 
2016 luty 8  
2016 marzec 7  
2016 kwiecień 4 22 
2016 maj 2, 30  
2016 czerwiec 27  
2016 lipiec 25 15 
2016 sierpień 22  
2016 wrzesień 19  
2016 październik 17 7 
2016 listopad 14  
2016 grudzień 12   *ZSEiE –zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
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LUBAWA 
        „PÓŁNOC” 
ul. Borek 
ul. Chopina   
ul. Krasińskiego  
ul. Leśna   
ul. Matejki   
ul. A. Mickiewicza  
ul. Nowa   
ul. Olsztyńska   
ul. Orla    
ul. B. Prusa   
ul. T. Ruczyńskiego  
ul. Reja   
ul. Reymonta   
ul. Słoneczna   
ul. Słowackiego  
ul. Sucharskiego  
ul. Toruńska   
ul. Wojska Polskiego  
ul. Żeromskiego 
 


