HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW
KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH,
BIODEGRADOWALNYCH ORAZ
SEGREGOWANYCH
przez PGK w Śremie Sp. z o.o.
Z TERENU WIOSEK GMINY KSIĄŻ WLKP.
I – VI 2021r.

WIOSKA

Mchy, Brzóstownia,
Włościejewice, Ługi

TERMIN WYWOZU
ODPADÓW
ZMIESZANYCH ORAZ
BIODEGRADOWALNYCH

TERMIN WYWOZU
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH

TERMIN
WYWOZU
ODPADÓW
GABARYTOWYCH

19.I; 16.II; 16.III;
13,27.IV; 11,25.V;
8,22.VI

19.I; 16.II; 16.III;
13.IV; 11.V; 8.VI

Sebastianowo,
Kiełczyn, Kołacin,
Chwałkowo
Kościelne

12.I; 9.II; 9.III; 6,20.IV;
8 (sobota),18.V;
1,15,29.VI

12.I; 9.II; 9.III;
20.IV; 8.V; 15.VI

Chrząstowo,
Jarosławki, Obreda,
Feliksowo,
Międzybórz,
Zawory, Konarskie,
Włościejewki

28.I; 25.II; 25.III;
8,22.IV; 6,20.V; 5,17.VI

Konarzyce, Charłub,
Kiełczynek,
Radoszkowo,
Radoszkowo Drugie

11.I; 8.II; 8.III;
10 (sobota),19.IV;
8,17,31.V; 14,28.VI

11.I; 8.II; 8.III;
19.IV; 17.V; 14.VI

18.III

Gogolewo,
Gogolewko, Łężek,
Zaborowo,
Sroczewo,
Świączyń,
Zakrzewice

18.I; 15.II; 15.III;
12,26.IV; 10,24.V;
7,21.VI

18.I; 15.II; 15.III;
12.IV; 10.V; 7.VI

18.III

28.I; 25.II; 25.III;
22.IV; 20.V; 17.VI

15.IV

15.IV

13.V

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów do godz. 7:00 wystawić pojemniki i pełne
zawiązane worki z segregacją przed wejściem na teren nieruchomości.
Odpady wielkogabarytowe należy zgłaszać telefonicznie do odbioru do dnia poprzedzającego wyznaczony termin.
Zaleca się opisanie pojemnika numerem posesji.
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: pon.-pt. 8:00 – 15:00 tel. 61 28 30 511 w.140

Prawidłowa segregacja w gminie Książ Wlkp.
Papier w tym tektura – pojemnik/worek niebieski
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.
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru
lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań, kopert „bąbelkowych.
Szkło białe – pojemnik/worek biały
Szkło kolorowe - pojemnik/worek zielony
Wrzucamy: Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i
olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła
żaroodpornego, zużytych szklanych zniczy z woskiem, żarówek i świetlówek, reflektorów, szyb
samochodowych, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb
okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.
Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty
Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, wodzie typu PET nakrętki,
o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp., butelki i opakowania
plastikowe po art. spożywczych ( jogurtach, kefirach, mleku, maśle i owocach, ketchupie,
margarynie), opakowania po oleju spożywczym, aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach, folię aluminiową, opakowania po aerozolach/dezodorantach, metale
kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku oraz
sokach)
Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych, smarach, farbach, opakowań po środkach owadobójczych,
puszek i pojemników po farbach i lakierach, folii rolniczej, termokurczliwej, folii po remontach,
budowach, opakowań po chipsach, batonach, polewach do ciast itp., zabawek, plastikowych
mebli, tubek plastikowych i metalowych po pastach do zębów, części samochodowych (deski
rozdzielcze, zderzaki, lusterka itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD.
Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy
Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), skoszoną trawę, liście, kwiaty,
drobne gałęzie, resztki jedzenia, skorupki jaj, przeterminowane owoce i warzywa, fusy po
kawie i herbacie, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
Nie wrzucamy: mięsa i kości zwierząt, odchodów zwierząt, płynnych odpadów kuchennych
popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i
kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Odpady Niesegregowane – pojemnik czarny
Wrzucamy odpady, które nie nadają się do segregacji.
Wrzucamy: tłusty zabrudzony papier, zużyte środki higieniczne, odchody zwierząt, piasek lub
trociny z kuwet, resztki kosmetyków, popiół z palenisk domowych.
Nie wrzucamy: odpadów podlegających segregacji, gruzu budowlanego, odpadów z remontu,
odpadów płynnych, substancji toksycznych, odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej, leków, baterii, ziemi, szkła.

