Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacyjno-wypoczynkowej z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez spółkę
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019
SEKTOR 1+2

WOLA, CZERWIŃSK NAD WISŁĄ, SIELEC
MIESIĄC 2019
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Pozostałości z
7
sortowania/niesegregowane
sobota
(zmieszane) odpady komunalne

X
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Papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe

6
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6

Szkło

13
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Odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów

13

11

8

13

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie
zawierające gruzu

Termin odbioru odpadów
zostanie
podany po zebraniu
wniosków mieszkańców
Uwaga: wnioski należy
złożyć do Biura ZGRP w
terminie do dnia
30.09.2019 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I REKREACYJNYCH
GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady
zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych
w
obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku
publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ POJEMNIKA/WORKA
ŻÓŁTY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (PAPIER I TWORZYWA
SZTUCZNE)
Przed wrzuceniem:
• dokładnie opróżnij, a w razie konieczności
umyj wyrzucane opakowania z zawartości
• wypuść powietrze z plastikowych
opakowań po napojach i zgnieć je
• usuń nakrętki

ZIELONY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (SZKŁO)
• usuń wszystkie elementy plastikowe lub
metalowe, tj.: nakrętki, wieczka, kapsle
• usuń resztki produktu

CO WRZUCAMY
opakowania papierowe, opakowania kartonowe, opakowania tekturowe, kartki
i zeszyty, gazety, katalogi i ulotki, książki, torby papierowe, plastikowe opakowania
po kosmetykach, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, puste koszyczki
po kostkach WC, zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie miały
bezpośredniego kontaktu z lekiem, koszyki, skrzynki, wiaderka, plastikowe doniczki,
torby i worki plastikowe, folie pakowne, folie bąbelkowe, reklamówki, plastikowe tacki
po mięsie (pozbawione wkładu chłonnego, gąbeczki), opakowania wielomateriałowe
z metalizą po mleku, sokach, maślankach, jogurtach, opakowania po płytach
i kasetach, plastikowe nakrętki, plastikowe zabawki dziecięce bez elementów
metalowych i elektronicznych (np. wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe
butelki po olejach jadalnych, aluminiowe i stalowe puszki po napojach i konserwach,
metalowe puszki po karmach dla zwierząt, kapsle i nakrętki metalowe, opróżnione
aerozole po kosmetykach, inne drobne elementy metalowe.
białe i kolorowe słoiki, białe i kolorowe butelki po napojach, przetworach,
alkoholach, butelki po olejach jadalnych, szklane opakowania po kosmetykach
(np. butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach)

BRĄZOWY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (BIOODPADY)
Jeśli masz możliwość kompostuj-uzyskasz
dobrą ziemię dla roślin.
POJEMNIK NA ODPADY
POZOSTAŁE PO SORTOWANIU
(ZMIESZANE/NIESEGREGOWANE)

skoszona trawa, chwasty, drobne gałązki, liście, kora, szyszki i igliwie, pocięte gałęzie,
kwiaty cięte i doniczkowe, ogryzki owoców oraz obierki z owoców i warzyw, łupiny
orzechów, skorupki jaj, nieświeże owoce i warzywa, fusy od herbaty i kawy
wystudzony popiół, niedopałki papierosów, tłusty lub mokry papier i folię
(zabrudzony tłuszczem, żywnością np. po wędlinach),zużyte ręczniki papierowe
i ściereczki nasączane, worki od odkurzacza, zużyte filtry do kawy, środki higieny
osobistej np. pieluchy, podpaski i tampony, jednorazowe maszynki do golenia,
żyletki, szczoteczki do zębów, gąbki kąpielowe, pumeks, bandaże, plastry, ubrania
z tworzyw sztucznych oraz naturalnych (ubrania można również wrzucać
do pojemników na zbiórkę odzieży i tekstyliów), zużyte obuwie ,potłuczone szkło
płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło gospodarcze ( szklane miski, talerze,
kieliszki, szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), szkło nietłukące,
zabawki wielomateriałowe oprócz elektronicznych,
sztuczne kwiaty, przetworzone resztki pokonsumpcyjne, styropian opakowaniowy
(tacki, styropianowe osłony transportowe po AGD, RTV), odchody zwierząt
domowych, piasek dla kotów, pozostałe odpady komunalne, które nie nadają
się do sortowania i nie są odbierane w ramach mobilnej zbiórki

Na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Zasady segregacji” oraz w materiale pt. „Se-lekcja, czyli dlaczego i
jak segregować odpady” znajdą Państwo więcej przydatnych informacji dotyczących segregowania odpadów
komunalnych.

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK – NIE ZAPOMNIJ
O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO ZGRP
Aby w ramach mobilnych zbiórek z nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele rekreacyjne można
było oddać:

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć do dnia 30 września 2019 r. wniosek na odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, pochodzących z drobnych remontów (powstałych w gospodarstwie
domowym),
prowadzonych
we
własnym
zakresie,
niewymagających
pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: styropian budowlany, części samochodowe, opony rolnicze,
gruz czysty i zmieszany, papa, smoła, gont bitumiczny, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe,
opakowania
po
nawozach
i
opryskach
do
produkcji
rolnej,
opakowania
po
smarach
i olejach do maszyn rolniczych, ponieważ nie są to odpady komunalne. Te odpady należy oddawać
na podstawie oddzielnej umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą, która świadczy usługi odbioru
i zagospodarowania w/w odpadów.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania,
pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość
wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa
weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku
w
zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,
że w
pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje
te
odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2
– informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1]
– zgłoszenie chęci oddania odpadów bio, tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04
wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacyjno-wypoczynkowej z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez spółkę
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019
SEKTOR 3

ZDZIARKA, ZARĘBIN, WILKÓWIEC, WYCHÓDŹC, MIĄCZYN
MIESIĄC 2019
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Pozostałości z
sortowania/niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

13
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6

11

Papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe

13
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6
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Szkło
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11

Odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów

13

10

13

11

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie
zawierające gruzu

Termin odbioru odpadów
zostanie
podany po zebraniu
wniosków mieszkańców
Uwaga: wnioski należy
złożyć do Biura ZGRP w
terminie do dnia
30.09.2019 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I REKREACYJNYCH
GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady
zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych
w
obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku
publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ POJEMNIKA/WORKA
ŻÓŁTY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (PAPIER I TWORZYWA
SZTUCZNE)
Przed wrzuceniem:
• dokładnie opróżnij, a w razie konieczności
umyj wyrzucane opakowania z zawartości
• wypuść powietrze z plastikowych
opakowań po napojach i zgnieć je
• usuń nakrętki

ZIELONY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (SZKŁO)
• usuń wszystkie elementy plastikowe lub
metalowe, tj.: nakrętki, wieczka, kapsle
• usuń resztki produktu

CO WRZUCAMY
opakowania papierowe, opakowania kartonowe, opakowania tekturowe, kartki
i zeszyty, gazety, katalogi i ulotki, książki, torby papierowe, plastikowe opakowania
po kosmetykach, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, puste koszyczki
po kostkach WC, zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie miały
bezpośredniego kontaktu z lekiem, koszyki, skrzynki, wiaderka, plastikowe doniczki,
torby i worki plastikowe, folie pakowne, folie bąbelkowe, reklamówki, plastikowe tacki
po mięsie (pozbawione wkładu chłonnego, gąbeczki), opakowania wielomateriałowe
z metalizą po mleku, sokach, maślankach, jogurtach, opakowania po płytach
i kasetach, plastikowe nakrętki, plastikowe zabawki dziecięce bez elementów
metalowych i elektronicznych (np. wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe
butelki po olejach jadalnych, aluminiowe i stalowe puszki po napojach i konserwach,
metalowe puszki po karmach dla zwierząt, kapsle i nakrętki metalowe, opróżnione
aerozole po kosmetykach, inne drobne elementy metalowe.
białe i kolorowe słoiki, białe i kolorowe butelki po napojach, przetworach,
alkoholach, butelki po olejach jadalnych, szklane opakowania po kosmetykach
(np. butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach)

BRĄZOWY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (BIOODPADY)
Jeśli masz możliwość kompostuj-uzyskasz
dobrą ziemię dla roślin.
POJEMNIK NA ODPADY
POZOSTAŁE PO SORTOWANIU
(ZMIESZANE/NIESEGREGOWANE)

skoszona trawa, chwasty, drobne gałązki, liście, kora, szyszki i igliwie, pocięte gałęzie,
kwiaty cięte i doniczkowe, ogryzki owoców oraz obierki z owoców i warzyw, łupiny
orzechów, skorupki jaj, nieświeże owoce i warzywa, fusy od herbaty i kawy
wystudzony popiół, niedopałki papierosów, tłusty lub mokry papier i folię
(zabrudzony tłuszczem, żywnością np. po wędlinach),zużyte ręczniki papierowe
i ściereczki nasączane, worki od odkurzacza, zużyte filtry do kawy, środki higieny
osobistej np. pieluchy, podpaski i tampony, jednorazowe maszynki do golenia,
żyletki, szczoteczki do zębów, gąbki kąpielowe, pumeks, bandaże, plastry, ubrania
z tworzyw sztucznych oraz naturalnych (ubrania można również wrzucać
do pojemników na zbiórkę odzieży i tekstyliów), zużyte obuwie ,potłuczone szkło
płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło gospodarcze ( szklane miski, talerze,
kieliszki, szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), szkło nietłukące,
zabawki wielomateriałowe oprócz elektronicznych,
sztuczne kwiaty, przetworzone resztki pokonsumpcyjne, styropian opakowaniowy
(tacki, styropianowe osłony transportowe po AGD, RTV), odchody zwierząt
domowych, piasek dla kotów, pozostałe odpady komunalne, które nie nadają
się do sortowania i nie są odbierane w ramach mobilnej zbiórki

Na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Zasady segregacji” oraz w materiale pt. „Se-lekcja, czyli dlaczego i
jak segregować odpady” znajdą Państwo więcej przydatnych informacji dotyczących segregowania odpadów
komunalnych.

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK – NIE ZAPOMNIJ
O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO ZGRP
Aby w ramach mobilnych zbiórek z nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele rekreacyjne można
było oddać:

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć do dnia 30 września 2019 r. wniosek na odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, pochodzących z drobnych remontów (powstałych w gospodarstwie
domowym),
prowadzonych
we
własnym
zakresie,
niewymagających
pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: styropian budowlany, części samochodowe, opony rolnicze,
gruz czysty i zmieszany, papa, smoła, gont bitumiczny, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe,
opakowania
po
nawozach
i
opryskach
do
produkcji
rolnej,
opakowania
po
smarach
i olejach do maszyn rolniczych, ponieważ nie są to odpady komunalne. Te odpady należy oddawać
na podstawie oddzielnej umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą, która świadczy usługi odbioru
i zagospodarowania w/w odpadów.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania,
pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość
wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa
weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku
w
zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,
że w
pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje
te
odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2
– informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1]
– zgłoszenie chęci oddania odpadów bio, tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04
wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacyjno-wypoczynkowej z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez spółkę
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019
SEKTOR 4

CHOCISZEWO, WILKOWUJE, KOMSIN, ROGUSZYN, GOWOROWO
MIESIĄC 2019
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Pozostałości z
sortowania/niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

19

17

15

13

Papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe

19

17

15

13

Szkło

19

17

15

13

Odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów

19

17

15

13

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie
zawierające gruzu

Termin odbioru odpadów
zostanie
podany po zebraniu
wniosków mieszkańców
Uwaga: wnioski należy
złożyć do Biura ZGRP w
terminie do dnia
30.09.2019 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I REKREACYJNYCH
GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady
zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych
w
obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku
publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ POJEMNIKA/WORKA
ŻÓŁTY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (PAPIER I TWORZYWA
SZTUCZNE)
Przed wrzuceniem:
• dokładnie opróżnij, a w razie konieczności
umyj wyrzucane opakowania z zawartości
• wypuść powietrze z plastikowych
opakowań po napojach i zgnieć je
• usuń nakrętki

ZIELONY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (SZKŁO)
• usuń wszystkie elementy plastikowe lub
metalowe, tj.: nakrętki, wieczka, kapsle
• usuń resztki produktu

CO WRZUCAMY
opakowania papierowe, opakowania kartonowe, opakowania tekturowe, kartki
i zeszyty, gazety, katalogi i ulotki, książki, torby papierowe, plastikowe opakowania
po kosmetykach, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, puste koszyczki
po kostkach WC, zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie miały
bezpośredniego kontaktu z lekiem, koszyki, skrzynki, wiaderka, plastikowe doniczki,
torby i worki plastikowe, folie pakowne, folie bąbelkowe, reklamówki, plastikowe tacki
po mięsie (pozbawione wkładu chłonnego, gąbeczki), opakowania wielomateriałowe
z metalizą po mleku, sokach, maślankach, jogurtach, opakowania po płytach
i kasetach, plastikowe nakrętki, plastikowe zabawki dziecięce bez elementów
metalowych i elektronicznych (np. wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe
butelki po olejach jadalnych, aluminiowe i stalowe puszki po napojach i konserwach,
metalowe puszki po karmach dla zwierząt, kapsle i nakrętki metalowe, opróżnione
aerozole po kosmetykach, inne drobne elementy metalowe.
białe i kolorowe słoiki, białe i kolorowe butelki po napojach, przetworach,
alkoholach, butelki po olejach jadalnych, szklane opakowania po kosmetykach
(np. butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach)

BRĄZOWY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (BIOODPADY)
Jeśli masz możliwość kompostuj-uzyskasz
dobrą ziemię dla roślin.
POJEMNIK NA ODPADY
POZOSTAŁE PO SORTOWANIU
(ZMIESZANE/NIESEGREGOWANE)

skoszona trawa, chwasty, drobne gałązki, liście, kora, szyszki i igliwie, pocięte gałęzie,
kwiaty cięte i doniczkowe, ogryzki owoców oraz obierki z owoców i warzyw, łupiny
orzechów, skorupki jaj, nieświeże owoce i warzywa, fusy od herbaty i kawy
wystudzony popiół, niedopałki papierosów, tłusty lub mokry papier i folię
(zabrudzony tłuszczem, żywnością np. po wędlinach),zużyte ręczniki papierowe
i ściereczki nasączane, worki od odkurzacza, zużyte filtry do kawy, środki higieny
osobistej np. pieluchy, podpaski i tampony, jednorazowe maszynki do golenia,
żyletki, szczoteczki do zębów, gąbki kąpielowe, pumeks, bandaże, plastry, ubrania
z tworzyw sztucznych oraz naturalnych (ubrania można również wrzucać
do pojemników na zbiórkę odzieży i tekstyliów), zużyte obuwie ,potłuczone szkło
płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło gospodarcze ( szklane miski, talerze,
kieliszki, szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), szkło nietłukące,
zabawki wielomateriałowe oprócz elektronicznych,
sztuczne kwiaty, przetworzone resztki pokonsumpcyjne, styropian opakowaniowy
(tacki, styropianowe osłony transportowe po AGD, RTV), odchody zwierząt
domowych, piasek dla kotów, pozostałe odpady komunalne, które nie nadają
się do sortowania i nie są odbierane w ramach mobilnej zbiórki

Na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Zasady segregacji” oraz w materiale pt. „Se-lekcja, czyli dlaczego i
jak segregować odpady” znajdą Państwo więcej przydatnych informacji dotyczących segregowania odpadów
komunalnych.

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK – NIE ZAPOMNIJ
O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO ZGRP
Aby w ramach mobilnych zbiórek z nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele rekreacyjne można
było oddać:

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć do dnia 30 września 2019 r. wniosek na odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, pochodzących z drobnych remontów (powstałych w gospodarstwie
domowym),
prowadzonych
we
własnym
zakresie,
niewymagających
pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: styropian budowlany, części samochodowe, opony rolnicze,
gruz czysty i zmieszany, papa, smoła, gont bitumiczny, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe,
opakowania
po
nawozach
i
opryskach
do
produkcji
rolnej,
opakowania
po
smarach
i olejach do maszyn rolniczych, ponieważ nie są to odpady komunalne. Te odpady należy oddawać
na podstawie oddzielnej umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą, która świadczy usługi odbioru
i zagospodarowania w/w odpadów.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania,
pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość
wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa
weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku
w
zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,
że w
pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje
te
odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2
– informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1]
– zgłoszenie chęci oddania odpadów bio, tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04
wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacyjno-wypoczynkowej z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez spółkę
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019
SEKTOR 5

GOŁAWIN, MIĄCZYNEK, WÓLKA PRZYBÓJEWSKA
MIESIĄC 2019

IX

X

XI

XII

Pozostałości z
sortowania/niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

20

18

21

20

Papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe

20

18

21

20

Szkło

20

18

21

20

Odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów

20

18

21

20

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie
zawierające gruzu

Termin odbioru odpadów
zostanie
podany po zebraniu
wniosków mieszkańców
Uwaga: wnioski należy
złożyć do Biura ZGRP w
terminie do dnia
30.09.2019 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I REKREACYJNYCH
GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady
zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych
w
obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku
publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ POJEMNIKA/WORKA
ŻÓŁTY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (PAPIER I TWORZYWA
SZTUCZNE)
Przed wrzuceniem:
• dokładnie opróżnij, a w razie konieczności
umyj wyrzucane opakowania z zawartości
• wypuść powietrze z plastikowych
opakowań po napojach i zgnieć je
• usuń nakrętki

ZIELONY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (SZKŁO)
• usuń wszystkie elementy plastikowe lub
metalowe, tj.: nakrętki, wieczka, kapsle
• usuń resztki produktu

CO WRZUCAMY
opakowania papierowe, opakowania kartonowe, opakowania tekturowe, kartki
i zeszyty, gazety, katalogi i ulotki, książki, torby papierowe, plastikowe opakowania
po kosmetykach, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, puste koszyczki
po kostkach WC, zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie miały
bezpośredniego kontaktu z lekiem, koszyki, skrzynki, wiaderka, plastikowe doniczki,
torby i worki plastikowe, folie pakowne, folie bąbelkowe, reklamówki, plastikowe tacki
po mięsie (pozbawione wkładu chłonnego, gąbeczki), opakowania wielomateriałowe
z metalizą po mleku, sokach, maślankach, jogurtach, opakowania po płytach
i kasetach, plastikowe nakrętki, plastikowe zabawki dziecięce bez elementów
metalowych i elektronicznych (np. wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe
butelki po olejach jadalnych, aluminiowe i stalowe puszki po napojach i konserwach,
metalowe puszki po karmach dla zwierząt, kapsle i nakrętki metalowe, opróżnione
aerozole po kosmetykach, inne drobne elementy metalowe.
białe i kolorowe słoiki, białe i kolorowe butelki po napojach, przetworach,
alkoholach, butelki po olejach jadalnych, szklane opakowania po kosmetykach
(np. butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach)

BRĄZOWY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (BIOODPADY)
Jeśli masz możliwość kompostuj-uzyskasz
dobrą ziemię dla roślin.
POJEMNIK NA ODPADY
POZOSTAŁE PO SORTOWANIU
(ZMIESZANE/NIESEGREGOWANE)

skoszona trawa, chwasty, drobne gałązki, liście, kora, szyszki i igliwie, pocięte gałęzie,
kwiaty cięte i doniczkowe, ogryzki owoców oraz obierki z owoców i warzyw, łupiny
orzechów, skorupki jaj, nieświeże owoce i warzywa, fusy od herbaty i kawy
wystudzony popiół, niedopałki papierosów, tłusty lub mokry papier i folię
(zabrudzony tłuszczem, żywnością np. po wędlinach),zużyte ręczniki papierowe
i ściereczki nasączane, worki od odkurzacza, zużyte filtry do kawy, środki higieny
osobistej np. pieluchy, podpaski i tampony, jednorazowe maszynki do golenia,
żyletki, szczoteczki do zębów, gąbki kąpielowe, pumeks, bandaże, plastry, ubrania
z tworzyw sztucznych oraz naturalnych (ubrania można również wrzucać
do pojemników na zbiórkę odzieży i tekstyliów), zużyte obuwie ,potłuczone szkło
płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło gospodarcze ( szklane miski, talerze,
kieliszki, szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), szkło nietłukące,
zabawki wielomateriałowe oprócz elektronicznych,
sztuczne kwiaty, przetworzone resztki pokonsumpcyjne, styropian opakowaniowy
(tacki, styropianowe osłony transportowe po AGD, RTV), odchody zwierząt
domowych, piasek dla kotów, pozostałe odpady komunalne, które nie nadają
się do sortowania i nie są odbierane w ramach mobilnej zbiórki

Na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Zasady segregacji” oraz w materiale pt. „Se-lekcja, czyli dlaczego i
jak segregować odpady” znajdą Państwo więcej przydatnych informacji dotyczących segregowania odpadów
komunalnych.

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK – NIE ZAPOMNIJ
O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO ZGRP
Aby w ramach mobilnych zbiórek z nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele rekreacyjne można
było oddać:

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć do dnia 30 września 2019 r. wniosek na odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, pochodzących z drobnych remontów (powstałych w gospodarstwie
domowym),
prowadzonych
we
własnym
zakresie,
niewymagających
pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: styropian budowlany, części samochodowe, opony rolnicze,
gruz czysty i zmieszany, papa, smoła, gont bitumiczny, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe,
opakowania
po
nawozach
i
opryskach
do
produkcji
rolnej,
opakowania
po
smarach
i olejach do maszyn rolniczych, ponieważ nie są to odpady komunalne. Te odpady należy oddawać
na podstawie oddzielnej umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą, która świadczy usługi odbioru
i zagospodarowania w/w odpadów.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania,
pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość
wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa
weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku
w
zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,
że w
pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje
te
odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2
– informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1]
– zgłoszenie chęci oddania odpadów bio, tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04
wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacyjno-wypoczynkowej z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez spółkę
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019
SEKTOR 6
STARE RADZIKOWO, GRODZIEC, KUCHARY SKOTNIKI, ŁBOWO, KARNKOWO,
STARE PRZYBOJEWO, NOWE PRZYBOJEWO
MIESIĄC 2019

IX

X

XI

XII

Pozostałości z
sortowania/niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

26

25

22

27

Papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe

26

25

22

27

Szkło

26

25

22

27

Odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów

26

25

22

27

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie
zawierające gruzu

Termin odbioru odpadów
zostanie
podany po zebraniu
wniosków mieszkańców
Uwaga: wnioski należy
złożyć do Biura ZGRP w
terminie do dnia
30.09.2019 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I REKREACYJNYCH
GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady
zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych
w
obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku
publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ POJEMNIKA/WORKA
ŻÓŁTY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (PAPIER I TWORZYWA
SZTUCZNE)
Przed wrzuceniem:
• dokładnie opróżnij, a w razie konieczności
umyj wyrzucane opakowania z zawartości
• wypuść powietrze z plastikowych
opakowań po napojach i zgnieć je
• usuń nakrętki

ZIELONY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (SZKŁO)
• usuń wszystkie elementy plastikowe lub
metalowe, tj.: nakrętki, wieczka, kapsle
• usuń resztki produktu

CO WRZUCAMY
opakowania papierowe, opakowania kartonowe, opakowania tekturowe, kartki
i zeszyty, gazety, katalogi i ulotki, książki, torby papierowe, plastikowe opakowania
po kosmetykach, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, puste koszyczki
po kostkach WC, zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie miały
bezpośredniego kontaktu z lekiem, koszyki, skrzynki, wiaderka, plastikowe doniczki,
torby i worki plastikowe, folie pakowne, folie bąbelkowe, reklamówki, plastikowe tacki
po mięsie (pozbawione wkładu chłonnego, gąbeczki), opakowania wielomateriałowe
z metalizą po mleku, sokach, maślankach, jogurtach, opakowania po płytach
i kasetach, plastikowe nakrętki, plastikowe zabawki dziecięce bez elementów
metalowych i elektronicznych (np. wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe
butelki po olejach jadalnych, aluminiowe i stalowe puszki po napojach i konserwach,
metalowe puszki po karmach dla zwierząt, kapsle i nakrętki metalowe, opróżnione
aerozole po kosmetykach, inne drobne elementy metalowe.
białe i kolorowe słoiki, białe i kolorowe butelki po napojach, przetworach,
alkoholach, butelki po olejach jadalnych, szklane opakowania po kosmetykach
(np. butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach)

BRĄZOWY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (BIOODPADY)
Jeśli masz możliwość kompostuj-uzyskasz
dobrą ziemię dla roślin.
POJEMNIK NA ODPADY
POZOSTAŁE PO SORTOWANIU
(ZMIESZANE/NIESEGREGOWANE)

skoszona trawa, chwasty, drobne gałązki, liście, kora, szyszki i igliwie, pocięte gałęzie,
kwiaty cięte i doniczkowe, ogryzki owoców oraz obierki z owoców i warzyw, łupiny
orzechów, skorupki jaj, nieświeże owoce i warzywa, fusy od herbaty i kawy
wystudzony popiół, niedopałki papierosów, tłusty lub mokry papier i folię
(zabrudzony tłuszczem, żywnością np. po wędlinach),zużyte ręczniki papierowe
i ściereczki nasączane, worki od odkurzacza, zużyte filtry do kawy, środki higieny
osobistej np. pieluchy, podpaski i tampony, jednorazowe maszynki do golenia,
żyletki, szczoteczki do zębów, gąbki kąpielowe, pumeks, bandaże, plastry, ubrania
z tworzyw sztucznych oraz naturalnych (ubrania można również wrzucać
do pojemników na zbiórkę odzieży i tekstyliów), zużyte obuwie ,potłuczone szkło
płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło gospodarcze ( szklane miski, talerze,
kieliszki, szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), szkło nietłukące,
zabawki wielomateriałowe oprócz elektronicznych,
sztuczne kwiaty, przetworzone resztki pokonsumpcyjne, styropian opakowaniowy
(tacki, styropianowe osłony transportowe po AGD, RTV), odchody zwierząt
domowych, piasek dla kotów, pozostałe odpady komunalne, które nie nadają
się do sortowania i nie są odbierane w ramach mobilnej zbiórki

Na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Zasady segregacji” oraz w materiale pt. „Se-lekcja, czyli dlaczego i
jak segregować odpady” znajdą Państwo więcej przydatnych informacji dotyczących segregowania odpadów
komunalnych.

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK – NIE ZAPOMNIJ
O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO ZGRP
Aby w ramach mobilnych zbiórek z nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele rekreacyjne można
było oddać:

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć do dnia 30 września 2019 r. wniosek na odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, pochodzących z drobnych remontów (powstałych w gospodarstwie
domowym),
prowadzonych
we
własnym
zakresie,
niewymagających
pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: styropian budowlany, części samochodowe, opony rolnicze,
gruz czysty i zmieszany, papa, smoła, gont bitumiczny, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe,
opakowania
po
nawozach
i
opryskach
do
produkcji
rolnej,
opakowania
po
smarach
i olejach do maszyn rolniczych, ponieważ nie są to odpady komunalne. Te odpady należy oddawać
na podstawie oddzielnej umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą, która świadczy usługi odbioru
i zagospodarowania w/w odpadów.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania,
pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość
wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa
weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku
w
zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,
że w
pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje
te
odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2
– informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1]
– zgłoszenie chęci oddania odpadów bio, tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04
wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacyjno-wypoczynkowej z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez spółkę
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019
SEKTOR 7
RASZEWO WŁOŚCIAŃSKIE, RASZEWO DWORSKIE, OSIEK, STARY BOGUSZYN,
NIEBORZYN, NOWE RADZIKOWO
MIESIĄC 2019
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Pozostałości z
sortowania/niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

27

30

28

30

Papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe

27

30

28

30

Szkło

27

30

28

30

Odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów

27

30

28

30

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie
zawierające gruzu

Termin odbioru odpadów
zostanie
podany po zebraniu
wniosków mieszkańców
Uwaga: wnioski należy
złożyć do Biura ZGRP w
terminie do dnia
30.09.2019 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I REKREACYJNYCH
GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady
zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych
w
obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku
publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ POJEMNIKA/WORKA
ŻÓŁTY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (PAPIER I TWORZYWA
SZTUCZNE)
Przed wrzuceniem:
• dokładnie opróżnij, a w razie konieczności
umyj wyrzucane opakowania z zawartości
• wypuść powietrze z plastikowych
opakowań po napojach i zgnieć je
• usuń nakrętki

ZIELONY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (SZKŁO)
• usuń wszystkie elementy plastikowe lub
metalowe, tj.: nakrętki, wieczka, kapsle
• usuń resztki produktu

CO WRZUCAMY
opakowania papierowe, opakowania kartonowe, opakowania tekturowe, kartki
i zeszyty, gazety, katalogi i ulotki, książki, torby papierowe, plastikowe opakowania
po kosmetykach, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, puste koszyczki
po kostkach WC, zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie miały
bezpośredniego kontaktu z lekiem, koszyki, skrzynki, wiaderka, plastikowe doniczki,
torby i worki plastikowe, folie pakowne, folie bąbelkowe, reklamówki, plastikowe tacki
po mięsie (pozbawione wkładu chłonnego, gąbeczki), opakowania wielomateriałowe
z metalizą po mleku, sokach, maślankach, jogurtach, opakowania po płytach
i kasetach, plastikowe nakrętki, plastikowe zabawki dziecięce bez elementów
metalowych i elektronicznych (np. wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe
butelki po olejach jadalnych, aluminiowe i stalowe puszki po napojach i konserwach,
metalowe puszki po karmach dla zwierząt, kapsle i nakrętki metalowe, opróżnione
aerozole po kosmetykach, inne drobne elementy metalowe.
białe i kolorowe słoiki, białe i kolorowe butelki po napojach, przetworach,
alkoholach, butelki po olejach jadalnych, szklane opakowania po kosmetykach
(np. butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach)

BRĄZOWY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (BIOODPADY)
Jeśli masz możliwość kompostuj-uzyskasz
dobrą ziemię dla roślin.
POJEMNIK NA ODPADY
POZOSTAŁE PO SORTOWANIU
(ZMIESZANE/NIESEGREGOWANE)

skoszona trawa, chwasty, drobne gałązki, liście, kora, szyszki i igliwie, pocięte gałęzie,
kwiaty cięte i doniczkowe, ogryzki owoców oraz obierki z owoców i warzyw, łupiny
orzechów, skorupki jaj, nieświeże owoce i warzywa, fusy od herbaty i kawy
wystudzony popiół, niedopałki papierosów, tłusty lub mokry papier i folię
(zabrudzony tłuszczem, żywnością np. po wędlinach),zużyte ręczniki papierowe
i ściereczki nasączane, worki od odkurzacza, zużyte filtry do kawy, środki higieny
osobistej np. pieluchy, podpaski i tampony, jednorazowe maszynki do golenia,
żyletki, szczoteczki do zębów, gąbki kąpielowe, pumeks, bandaże, plastry, ubrania
z tworzyw sztucznych oraz naturalnych (ubrania można również wrzucać
do pojemników na zbiórkę odzieży i tekstyliów), zużyte obuwie ,potłuczone szkło
płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło gospodarcze ( szklane miski, talerze,
kieliszki, szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), szkło nietłukące,
zabawki wielomateriałowe oprócz elektronicznych,
sztuczne kwiaty, przetworzone resztki pokonsumpcyjne, styropian opakowaniowy
(tacki, styropianowe osłony transportowe po AGD, RTV), odchody zwierząt
domowych, piasek dla kotów, pozostałe odpady komunalne, które nie nadają
się do sortowania i nie są odbierane w ramach mobilnej zbiórki

Na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Zasady segregacji” oraz w materiale pt. „Se-lekcja, czyli dlaczego i
jak segregować odpady” znajdą Państwo więcej przydatnych informacji dotyczących segregowania odpadów
komunalnych.

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK – NIE ZAPOMNIJ
O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO ZGRP
Aby w ramach mobilnych zbiórek z nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele rekreacyjne można
było oddać:

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć do dnia 30 września 2019 r. wniosek na odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, pochodzących z drobnych remontów (powstałych w gospodarstwie
domowym),
prowadzonych
we
własnym
zakresie,
niewymagających
pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: styropian budowlany, części samochodowe, opony rolnicze,
gruz czysty i zmieszany, papa, smoła, gont bitumiczny, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe,
opakowania
po
nawozach
i
opryskach
do
produkcji
rolnej,
opakowania
po
smarach
i olejach do maszyn rolniczych, ponieważ nie są to odpady komunalne. Te odpady należy oddawać
na podstawie oddzielnej umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą, która świadczy usługi odbioru
i zagospodarowania w/w odpadów.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania,
pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość
wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa
weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku
w
zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,
że w
pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje
te
odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2
– informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1]
– zgłoszenie chęci oddania odpadów bio, tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04
wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacyjno-wypoczynkowej z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez spółkę
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019
SEKTOR 8

STOBIECIN, GAWARZEC GÓRNY, GAWARZEC DOLNY, GARWOLEWO, JANIKOWO, PARLIN,
NOWY BOGUSZYN, RADZIKOWO SCALONE
MIESIĄC 2019
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Pozostałości z
sortowania/niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne
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31
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Papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe

30
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Szkło

30

31
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Odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów

30

31
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31

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie
zawierające gruzu

Termin odbioru odpadów
zostanie
podany po zebraniu
wniosków mieszkańców
Uwaga: wnioski należy
złożyć do Biura ZGRP w
terminie do dnia
30.09.2019 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I REKREACYJNYCH
GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady
zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych
w
obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku
publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ POJEMNIKA/WORKA
ŻÓŁTY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (PAPIER I TWORZYWA
SZTUCZNE)
Przed wrzuceniem:
• dokładnie opróżnij, a w razie konieczności
umyj wyrzucane opakowania z zawartości
• wypuść powietrze z plastikowych
opakowań po napojach i zgnieć je
• usuń nakrętki

ZIELONY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (SZKŁO)
• usuń wszystkie elementy plastikowe lub
metalowe, tj.: nakrętki, wieczka, kapsle
• usuń resztki produktu

CO WRZUCAMY
opakowania papierowe, opakowania kartonowe, opakowania tekturowe, kartki
i zeszyty, gazety, katalogi i ulotki, książki, torby papierowe, plastikowe opakowania
po kosmetykach, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, puste koszyczki
po kostkach WC, zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie miały
bezpośredniego kontaktu z lekiem, koszyki, skrzynki, wiaderka, plastikowe doniczki,
torby i worki plastikowe, folie pakowne, folie bąbelkowe, reklamówki, plastikowe tacki
po mięsie (pozbawione wkładu chłonnego, gąbeczki), opakowania wielomateriałowe
z metalizą po mleku, sokach, maślankach, jogurtach, opakowania po płytach
i kasetach, plastikowe nakrętki, plastikowe zabawki dziecięce bez elementów
metalowych i elektronicznych (np. wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe
butelki po olejach jadalnych, aluminiowe i stalowe puszki po napojach i konserwach,
metalowe puszki po karmach dla zwierząt, kapsle i nakrętki metalowe, opróżnione
aerozole po kosmetykach, inne drobne elementy metalowe.
białe i kolorowe słoiki, białe i kolorowe butelki po napojach, przetworach,
alkoholach, butelki po olejach jadalnych, szklane opakowania po kosmetykach
(np. butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach)

BRĄZOWY WOREK lub POJEMNIK
z napisem (BIOODPADY)
Jeśli masz możliwość kompostuj-uzyskasz
dobrą ziemię dla roślin.
POJEMNIK NA ODPADY
POZOSTAŁE PO SORTOWANIU
(ZMIESZANE/NIESEGREGOWANE)

skoszona trawa, chwasty, drobne gałązki, liście, kora, szyszki i igliwie, pocięte gałęzie,
kwiaty cięte i doniczkowe, ogryzki owoców oraz obierki z owoców i warzyw, łupiny
orzechów, skorupki jaj, nieświeże owoce i warzywa, fusy od herbaty i kawy
wystudzony popiół, niedopałki papierosów, tłusty lub mokry papier i folię
(zabrudzony tłuszczem, żywnością np. po wędlinach),zużyte ręczniki papierowe
i ściereczki nasączane, worki od odkurzacza, zużyte filtry do kawy, środki higieny
osobistej np. pieluchy, podpaski i tampony, jednorazowe maszynki do golenia,
żyletki, szczoteczki do zębów, gąbki kąpielowe, pumeks, bandaże, plastry, ubrania
z tworzyw sztucznych oraz naturalnych (ubrania można również wrzucać
do pojemników na zbiórkę odzieży i tekstyliów), zużyte obuwie ,potłuczone szkło
płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło gospodarcze ( szklane miski, talerze,
kieliszki, szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), szkło nietłukące,
zabawki wielomateriałowe oprócz elektronicznych,
sztuczne kwiaty, przetworzone resztki pokonsumpcyjne, styropian opakowaniowy
(tacki, styropianowe osłony transportowe po AGD, RTV), odchody zwierząt
domowych, piasek dla kotów, pozostałe odpady komunalne, które nie nadają
się do sortowania i nie są odbierane w ramach mobilnej zbiórki

Na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Zasady segregacji” oraz w materiale pt. „Se-lekcja, czyli dlaczego i
jak segregować odpady” znajdą Państwo więcej przydatnych informacji dotyczących segregowania odpadów
komunalnych.

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK – NIE ZAPOMNIJ
O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO ZGRP
Aby w ramach mobilnych zbiórek z nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele rekreacyjne można
było oddać:

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć do dnia 30 września 2019 r. wniosek na odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, pochodzących z drobnych remontów (powstałych w gospodarstwie
domowym),
prowadzonych
we
własnym
zakresie,
niewymagających
pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: styropian budowlany, części samochodowe, opony rolnicze,
gruz czysty i zmieszany, papa, smoła, gont bitumiczny, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe,
opakowania
po
nawozach
i
opryskach
do
produkcji
rolnej,
opakowania
po
smarach
i olejach do maszyn rolniczych, ponieważ nie są to odpady komunalne. Te odpady należy oddawać
na podstawie oddzielnej umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą, która świadczy usługi odbioru
i zagospodarowania w/w odpadów.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania,
pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość
wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa
weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku
w
zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,
że w
pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje
te
odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2
– informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1]
– zgłoszenie chęci oddania odpadów bio, tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04
wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

