
 

 

 HARMONOGRAM * 
wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Koneck od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku 

 

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o. informuje, iż odbiór odpadów komunalnych odbywa się w jednozmianowym 

systemie pracy, tj. w godzinach: 7.00 - 15.00 

Legenda: 

" 1 " – odpady komunalne selektywnie zbierane:                                                                                                                                        

- papier: gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub                                     

z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tektura                                         

- metal i tworzywa sztuczne: puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, butelki 

po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe koszyczki po owocach, opakowania wielomateriałowe                                                                                                                                                                                           

- szkło: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

" 2 " - odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) 

" 3 "   odpady ulegające biodegradacji: obierki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, sucha karma dla 

zwierząt, popiół drzewny, skoszona trawa, liście i igły drzew, rośliny, gałęzie, mokre ręczniki papierowe. 

" 4 "   popiół.                                                           

I. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck § 4 pkt 1 nieruchomość musi być 

wyposażona w estetyczne, szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym 

normą pojemniki do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych i myte w miarę potrzeb.                                                                               

II. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) czynny od poniedziałku do piątku przy ulicy Polnej 87, 87-710 

Służewo w godzinach 7.00 – 15.00 oraz w soboty w godzinach  9.00 – 13.00, punkt ten jest przystosowany do bezpłatnego odbioru 

następujących odpadów komunalnych:  przeterminowane leki; baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble          i 

odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia     na 

budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót; chemikalia; zużyte opony; tekstylia i odzież. 

 

Szczegółowe informacje zawarte są w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.



Szczegółowe terminy odbioru odpadów: 

 
Terminy odbioru odpadów 

2016 r. 

 

Miejscowość – trasa przejazdu oraz rodzaj odbieranego odpadu 

4 stycznia; 1 lutego; 1 marca; 1 kwietnia; 2 maja; 1 czerwca; - Zazdromin, Kolonia Straszewska, Rybno, Chromowola (1,2,3) 
5 stycznia; 2 lutego; 2 marca; 4 kwietnia; 4 maja; 2 czerwca - Straszewo, Zapustek, Wincentowo, Pomiany (1,2,3) 
7 stycznia; 3 lutego; 3 marca; 5 kwietnia; 5 maja; 3 czerwca; - Kajetanowo, Żołnowo, Spoczynek, Jeziorno, Młynek (1,2,3) 
8 stycznia; 4 lutego; 4 marca; 6 kwietnia; 6 maja; 6 czerwca; - Brzeźno, Kruszynek, Kruszynek Kolonia, Ossówka (1,2,3) 
11 stycznia; 5 lutego; 7 marca; 7 kwietnia; 9 maja; 7 czerwca; - Romanowo, Święte, Opalanka, Kamieniec (1,2,3) 

12 stycznia; 8 lutego; 8 marca; 8 kwietnia; 10 maja; 8 czerwca; - Koneck (1,2,3) 
13 stycznia; 9 lutego; 9 marca; 11 kwietnia; 11 maja; 9 czerwca; - Koneck – centrum miejscowości (1,2,3) 

18 stycznia; 15 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 16 maja; 15 czerwca; - Zazdromin, Kolonia Straszewska, Rybno, Chromowola (2,3,4) 
19 stycznia; 16 lutego; 16 marca; 18 kwietnia; 17 maja; 16 czerwca; - Straszewo, Zapustek, Wincentowo, Pomiany (2,3,4) 
20 stycznia; 17 lutego; 17 marca; 19 kwietnia; 18 maja; 17 czerwca; - Kajetanowo, Żołnowo, Spoczynek, Jeziorno, Młynek (2,3,4) 
21 stycznia; 18 lutego; 18 marca; 20 kwietnia; 19 maja; 20 czerwca; - Brzeźno, Kruszynek, Kruszynek Kolonia, Ossówka (2,3,4) 
22 stycznia; 19 lutego; 21 marca; 21 kwietnia; 20 maja; 21 czerwca; - Romanowo, Święte, Opalanka, Kamieniec (2,3,4) 
25 stycznia; 22 lutego; 22 marca; 22 kwietnia; 23 maja; 22 czerwca; - Koneck (2,3,4) 
26 stycznia; 23 lutego; 23 marca; 25 kwietnia; 24 maja; 23 czerwca - Koneck – centrum miejscowości (2,3,4) 

 
* Niniejszy harmonogram może ulec zmianie z przyczyn nie wynikłych ze strony P.U.P. EKOSKŁAD Sp. z o. o. 
 
Sporządził (na podstawie wykazu nieruchomości)              Zaopiniował 

                   

Andrzej Stefański              Gerard Stolarski    

Kierownik Składowiska             Prezes Zarządu 

  

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekoskład" Sp. z o.o.                                                                                                                                                                      
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