
SEKTOR  I  
Wykonawca „EKO – MAZ” Sp. z o.o.                                       09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17 

Tel. Kontaktowy (24) 263-62-92                                                       www.eko-maz.pl 

 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej położonej przy 

ulicach: 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE  
 

1. Informujemy o konieczności o wystawienia pojemników  lub  udostępnienie  (np. otwarcie zamkniętych altan)               

w  dniu odbioru odpadów w godzinach porannych lub wieczorem dzień wcześniej. Odbiory realizowane są w godz. 

6.00-20.00 
2. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione min. dzień przed wyznaczonym dniem odbioru. 

3. Przy odbiorze odpadów biodegradowalnych konieczne jest pocięcie gałęzi na małe kawałki tj. do 0,5 m. 

4. Odpady niebezpieczne i opony (tylko od samochodów osobowych), zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny – można 

we własnym zakresie i bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonych 

przez firmę: 

Szarych Szeregów 14 

poniedziałek – piątek          

od 800 do 1800 

 

Baczyńskiego 3 Sucharskiego 3 
sobota od 1000 do 1400 

Sucharskiego 4 Sikorskiego 8 

Sikorskiego 8  

5. Odpady budowlane i remontowe „czyste ” oraz inne odpady budowlane i remontowe powstałe w wyniku prowadzenia we własnym 

zakresie prac remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę muszą być gromadzone w kontenerach otwartych, 

pojemnikach metalowych 1100l lub workach typu big-bag. Podstawienie  i odbiór odpowiedniego pojemnika/kontenera/worka 

wymaga złożenia w Urzędzie Miasta Płocka wniosku na odbiór tych odpadów z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpady muszą 

być podzielone na odpady budowlane i remontowe   „czyste ” (beton, cegły, dachówki) oraz odpady budowlane i remontowe 

„zmieszane”  (glazura, terakota, opakowania po materiałach budowlanych i remontowych, terakota, panele podłogowe,  tapety, płyty 

gipsowe i kartonowo - gipsowe). 

6. Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki na terenie Sektora I : 

 Apteka „AVENA 2” ul. Czwartaków 16d, Płock     PN - SOB 8-21 

 Apteka „PRYWATNA” ul. Hubalczyków 11, Płock     PN - PT 8-20; SOB 9-14 

 Apteka „HAAL” ul. Harcerska 89, Płock      PN - PT 8-19; SOB 8-14 

 Apteka „ELIXIR” ul. Wyszogrodzka 140 lok. 21b, Płock    PN - SOB 9-21; ND 9:30-19:30 
 Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Wyszogrodzka 163, Płock  PN - PT 8-20; SOB 9-16 

 Apteka „AVENA 6” ul. Patriotów 4, Płock     PN - SOB 8-21 

 Apteka „Zielony Jar” ul. Armii Krajowej 2, Płock    PN - PT 8-20; SOB 9-14 

 

 

 

1. 

Al. Armii Krajowej, Andersa, Baczyńskiego, Batalionu Parasol, Grota Roweckiego, Hubalczyków,  Kutrzeby, 

Łączniczek, Obrońców Helu, Ossowskiego,  Monte Casino,  Patriotów, Sikorskiego, Sucharskiego, Szarych 

Szeregów, Walecznych, Wańkowicza,  Wyszogrodzka, Żyzna  

 

 

 

Odpady 
zmieszane 

Odpady 
zbierane 

selektywnie 
Bioodpady 

Odpady wielkogabarytowe 
(w tym pochodzenia 

remontowego: drzwi, okna, 
sedesy), odpady 

niebezpieczne, opony od 
samochodów osobowych, 
zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

Dezynfekcja 

poniedziałek       od 01.08.16 do 06.08.16 

środa wtorek wtorek piątek od 14.11.16 do 19.11.16 

piątek czwartek piątek   od 13.02.17 do 18.02.17 

sobota sobota      od 22.05.17 do 27.05.17 

 

 

 

http://www.eko-maz.pl/


SEKTOR  I  
Wykonawca „EKO – MAZ” Sp. z o.o.                                       09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17 

Tel. Kontaktowy (24) 263-62-92                                                       www.eko-maz.pl 

 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej położonej przy 

ulicach: 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE  
 

1. Informujemy o konieczności o wystawienia pojemników  lub  udostępnienie  (np. otwarcie zamkniętych altan)               

w  dniu odbioru odpadów w godzinach porannych lub wieczorem dzień wcześniej. Odbiory realizowane są w godz. 

6.00-20.00 
2. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione min. dzień przed wyznaczonym dniem odbioru. 

3. Przy odbiorze odpadów biodegradowalnych konieczne jest pocięcie gałęzi na małe kawałki tj. do 0,5 m. 

4. Odpady niebezpieczne i opony (tylko od samochodów osobowych), zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny – można 

we własnym zakresie i bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonych 

przez firmę: 

Szarych Szeregów 14 

poniedziałek – piątek          

od 800 do 1800 

 

Baczyńskiego 3 Sucharskiego 3 
sobota od 1000 do 1400 

Sucharskiego 4 Sikorskiego 8 

Sikorskiego 8  

5. Odpady budowlane i remontowe „czyste ” oraz inne odpady budowlane i remontowe powstałe w wyniku prowadzenia we własnym 

zakresie prac remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę muszą być gromadzone w kontenerach otwartych, 

pojemnikach metalowych 1100l lub workach typu big-bag. Podstawienie  i odbiór odpowiedniego pojemnika/kontenera/worka 

wymaga złożenia w Urzędzie Miasta Płocka wniosku na odbiór tych odpadów z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpady muszą 

być podzielone na odpady budowlane i remontowe   „czyste ” (beton, cegły, dachówki) oraz odpady budowlane i remontowe 

„zmieszane”  (glazura, terakota, opakowania po materiałach budowlanych i remontowych, terakota, panele podłogowe,  tapety, płyty 

gipsowe i kartonowo - gipsowe). 

6. Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki na terenie Sektora I : 

 Apteka „AVENA 2” ul. Czwartaków 16d, Płock     PN - SOB 8-21 

 Apteka „PRYWATNA” ul. Hubalczyków 11, Płock     PN - PT 8-20; SOB 9-14 

 Apteka „HAAL” ul. Harcerska 89, Płock      PN - PT 8-19; SOB 8-14 

 Apteka „ELIXIR” ul. Wyszogrodzka 140 lok. 21b, Płock    PN - SOB 9-21; ND 9:30-19:30 
 Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Wyszogrodzka 163, Płock  PN - PT 8-20; SOB 9-16 

 Apteka „AVENA 6” ul. Patriotów 4, Płock     PN - SOB 8-21 

 Apteka „Zielony Jar” ul. Armii Krajowej 2, Płock    PN - PT 8-20; SOB 9-14 

 

 

 
2. 

Al. Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Czwartaków, Mazura, Św. Wojciecha, Wiśniewskiego, 

Zubrzyckiego 

 

 

 

Odpady 
zmieszane 

Odpady 
zbierane 

selektywnie 
Bioodpady 

Odpady wielkogabarytowe 
(w tym pochodzenia 

remontowego: drzwi, okna, 
sedesy), odpady 

niebezpieczne, opony od 
samochodów osobowych, 
zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

Dezynfekcja 

poniedziałek       od 01.08.16 do 06.08.16 

środa wtorek wtorek piątek od 14.11.16 do 19.11.16 

piątek czwartek piątek   od 13.02.17 do 18.02.17 

sobota sobota      od 22.05.17 do 27.05.17 
 

 

 

 

http://www.eko-maz.pl/
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej położonej przy 

ulicach: 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE  
 

1. Informujemy o konieczności o wystawienia pojemników  lub  udostępnienie  (np. otwarcie zamkniętych altan)               

w  dniu odbioru odpadów w godzinach porannych lub wieczorem dzień wcześniej. Odbiory realizowane są w godz. 

6.00-20.00 
2. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione min. dzień przed wyznaczonym dniem odbioru. 

3. Przy odbiorze odpadów biodegradowalnych konieczne jest pocięcie gałęzi na małe kawałki tj. do 0,5 m. 

4. Odpady niebezpieczne i opony (tylko od samochodów osobowych), zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny – można 

we własnym zakresie i bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonych 

przez firmę: 

Szarych Szeregów 14 

poniedziałek – piątek          

od 800 do 1800 

 

Baczyńskiego 3 Sucharskiego 3 
sobota od 1000 do 1400 

Sucharskiego 4 Sikorskiego 8 

Sikorskiego 8  

5. Odpady budowlane i remontowe „czyste ” oraz inne odpady budowlane i remontowe powstałe w wyniku prowadzenia we własnym 

zakresie prac remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę muszą być gromadzone w kontenerach otwartych, 

pojemnikach metalowych 1100l lub workach typu big-bag. Podstawienie  i odbiór odpowiedniego pojemnika/kontenera/worka 

wymaga złożenia w Urzędzie Miasta Płocka wniosku na odbiór tych odpadów z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpady muszą 

być podzielone na odpady budowlane i remontowe   „czyste ” (beton, cegły, dachówki) oraz odpady budowlane i remontowe 

„zmieszane”  (glazura, terakota, opakowania po materiałach budowlanych i remontowych, terakota, panele podłogowe,  tapety, płyty 

gipsowe i kartonowo - gipsowe). 

6. Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki na terenie Sektora I : 

 Apteka „AVENA 2” ul. Czwartaków 16d, Płock     PN - SOB 8-21 

 Apteka „PRYWATNA” ul. Hubalczyków 11, Płock     PN - PT 8-20; SOB 9-14 

 Apteka „HAAL” ul. Harcerska 89, Płock      PN - PT 8-19; SOB 8-14 

 Apteka „ELIXIR” ul. Wyszogrodzka 140 lok. 21b, Płock    PN - SOB 9-21; ND 9:30-19:30 
 Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Wyszogrodzka 163, Płock  PN - PT 8-20; SOB 9-16 

 Apteka „AVENA 6” ul. Patriotów 4, Płock     PN - SOB 8-21 

 Apteka „Zielony Jar” ul. Armii Krajowej 2, Płock    PN - PT 8-20; SOB 9-14 

 

 

 

 

3. 

Borowicka 2, Borowicka 3, Borowicka 3A,4,7,7A,7B (altana), Borowicka 10, Harcerska 106, Harcerska 117, 

Harcerska 119, Harcerska 121, Harcerska 123,  Pocztowa 9, Pocztowa 11 

 

 

 

Odpady 
zmieszane 

Odpady 
zbierane 

selektywnie 
Bioodpady 

Odpady wielkogabarytowe 
(w tym pochodzenia 

remontowego: drzwi, okna, 
sedesy), odpady 

niebezpieczne, opony od 
samochodów osobowych, 
zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

Dezynfekcja 

poniedziałek       od 01.08.16 do 06.08.16 

środa wtorek wtorek piątek od 14.11.16 do 19.11.16 

piątek czwartek piątek   od 13.02.17 do 18.02.17 

 
sobota      od 22.05.17 do 27.05.17 

 

http://www.eko-maz.pl/

