
 

Uwaga!  

Odbiory realizowane są od godziny 7:00.  

Prosimy o niezastawianie osłon śmietnikowych 

Wykonawca:  Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o , tel. 29 69 11 472 
 

 

              

Zabudowa Wielorodzinna                                    Rok 2023 

MIESIĄC 

ODPADY KOMUNALNE 

ZMIESZANE 
pojemnik czarny 

 
POPIÓŁ 

worek szary* 

ODPADY SELEKTYWNE 
TWORZYWA 

SZTUCZNE,   METALE - 

pojemnik żółty         

 

ODPADY SELEKTYWNE 
PAPIER  

 pojemnik niebieski  

ODPADY SELEKTYWNE 
SZKŁO  

pojemnik zielony  

ODPADY 

BIODEGRADOWALNE 

pojemnik brązowy 

Styczeń 2,5,9,12,16,19,23,26,30 13, 27 2,5,9,12,16,19,23,26,30 2,5,9,12,16,19,23,26,30 2,9,16,23,30 4*,12,19,19*,26 

Luty 2,6,9,13,16,20,23,27 10, 24 2,6,9,13,16,20,23,27 2,6,9,13,16,20,23,27 6,13,20,27 2,2*,9,16,23 

Marzec 2,6,9,13,16,20,23,27,30 10, 24 2,6,9,13,16,20,23,27,30 2,6,9,13,16,20,23,27,30 6,13,20,27 2,9,16,23,30 

Kwiecień 3,7*,11*,13,17,20,24,28* 6*, 21 3,7*,13,17,20,24,28* 3,7*,13,17,20,24,28* 3,17,24  7*,13,20,28* 

Maj 2*,4,8,11,15,18,22,25,29 4*, 19 4,8,11,15,18,22,25,29 4,8,11,15,18,22,25,29 8,15,22,29 4,11,18,25 

Czerwiec 1,5,9*,12,15,19,22,26,29 2, 16, 30 1,5,12,15,19,22,26,29 1,5,12,15,19,22,26,29 5,12,19,26 1,7*,15,22,29 

Lipiec 3,6,10,13,17,20,24,27,31 14, 28 3,6,10,13,17,20,24,27,31 3,6,10,13,17,20,24,27,31 3,10,17,24,31 6,13,20,27 

Sierpień 3,7,10,14,17,21,24,28,31 11, 25 3,7,10,14,17,21,24,28,31 3,7,10,14,17,21,24,28,31 7,14,21,28 3,10,17,24,31 

Wrzesień 4,7,11,14,18,21,25,28 8, 22 4,7,11,14,18,21,25,28 4,7,11,14,18,21,25,28 4,11,18,25 7,14,21,28 

Październik 2,5,9,12,16,19,23,26,30 6, 20 2,5,9,12,16,19,23,26,30 2,5,9,12,16,19,23,26,30 2,9,16,23,30 5,12,19,26 

Listopad 2,6,9,13,16,20,23,27,30 2*, 17 2,6,9,13,16,20,23,27,30 2,6,9,13,16,20,23,27,30 6,13,20,27 2,9,16,23,30 

Grudzień 4,7,11,14,18,22*,27*,29* 1, 15, 29 4,7,11,14,18,22*,28 4,7,11,14,18,22*,28 4,11,18 7,14,22*,28 

 Teren całego miasta                          * Odbiór  popiołu  po zgłoszeniu  do Wydziału Gospodarki  Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ostrołęka 

* Odbiór  choinek – drzewek świątecznych      * Zmiana terminu  w związku z dniem świątecznym (inny dzień tygodnia niż zwykle) 

  

 

WRZUCAMY : 

• pampersy, 

• zużyte gąbki, 

• odzież, obuwie, 

• zatłuszczony papier 

• kości zwierząt 

• mięso, ryby, resztki zwierzęce 

• odchody zwierząt 

• olej do smażenia 

• porcelana, fajans 

• stłuczone naczynia, szklanki, 

kieliszki 

• zużyte ręczniki papierowe i 

chusteczki 

• plastikowe zabawki 

 

 

WRZUCAMY : 
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki 

po napojach 

• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w 

ramach akcji dobroczynnych 

• plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych 

• opakowania wielomateriałowe (np. kartony 

po mleku i sokach) 

• opakowania po środkach czystości (np. 

proszkach do prania), kosmetykach (np. 

szamponach, paście do zębów) itp. 

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 

folie 

• aluminiowe puszki po napojach i sokach 

• puszki po konserwach 

• styropian opakowaniowy (np. po RTV           

i AGD) 

• kapsle, zakrętki od słoików 

 
 

 

 

WRZUCAMY : 

• opakowania z papieru, karton, tekturę 

(także falistą) 

• katalogi, ulotki, prospekty 

• gazety i czasopisma 

• papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki 

• zeszyty i książki 

• papier pakowy 

• torby i worki papierowe 

 

 
 

WRZUCAMY : 

• butelki i słoiki po napojach i 

żywności (w tym butelki po 

napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych) 

• szklane opakowania po kosmetykach 

(jeżeli nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców) 

 

     

 
 

WRZUCAMY: 

• odpadki warzywne i owocowe          

(w tym obierki itp.) 

• fusy z kawy i herbaty 

• resztki jedzenia (bez mięsa) 

 

 

ODPADY ZMIESZANE  
(Odpady pozostałe po 

segregacji) 

OPAKOWANIA Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH, METALI I 
WIELOMATERIAŁOWE 

OPAKOWANIA 
Z PAPIERU I TEKTURY 

OPAKOWANIA SZKLANE  
KOLOROWE I 
BEZBARWNE 

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE 

KUCHENNE 


