
 

SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD GOSPODARCZY W JÓZEFOWIE 

23-460 JÓZEFÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 13, TEL.(84) 687 81 31, KOM. 692 478 736 

 

HARMONOGRAM 

 ODBIORU ODPADÓW I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY OBSZA   
 

 

TRASA 2023 R 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

WOLA OBSZAŃSKA, OBSZA 9 13 13 11 15 12 10 16 11 9 13 11 

ZAMCH 10 14 14 12 16 13 11 17 12 10 14 12 

BABICE. DORBOZY, OLCHOWIEC 11 15 15 13 17 14 12 18 13 11 15 13 
 

 

 

Odpady z pojemników i odpady segregowane w workach odbierane będą raz w miesiącu. W dniu wywozu pojemniki 

i worki z odpadami prosimy wystawiać do drogi dojazdowej do godz. 7º°.  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

(meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych maksymalnie 8 sztuk w roku z 

gospodarstwa) odbędzie się: 30 marca i 30 sierpnia Odpady segregowane powinny być opróżnione z resztek 

produktów. Butelki PET, puszki i kartony po napojach powinny być zgniecione przed wrzuceniem do worka. 

 

UWAGA !!! 

ODPADY ŹLE POSEGREGOWANE NIE BĘDĄ ODBIERANE. 

 

 

 

SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD GOSPODARCZY W JÓZEFOWIE 

23-460 JÓZEFÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 13, TEL.(84) 687 81 31, KOM. 692 478 736 

 

HARMONOGRAM 

 ODBIORU ODPADÓW I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY OBSZA 
 

 

TRASA 2023 R 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

WOLA OBSZAŃSKA, OBSZA 9 13 13 11 15 12 10 16 11 9 13 11 

ZAMCH 10 14 14 12 16 13 11 17 12 10 14 12 

BABICE. DORBOZY, OLCHOWIEC 11 15 15 13 17 14 12 18 13 11 15 13 

 

 

 

Odpady z pojemników i odpady segregowane w workach odbierane będą raz w miesiącu. W dniu wywozu pojemniki 

i worki z odpadami prosimy wystawiać do drogi dojazdowej do godz. 7º°. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

(meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych maksymalnie 8 sztuk w roku z 

gospodarstwa) odbędzie się: 30 marca i 30 sierpnia Odpady segregowane powinny być opróżnione z resztek 

produktów. Butelki PET, puszki i kartony po napojach powinny być zgniecione przed wrzuceniem do worka. 

 

UWAGA!!! 

ODPADY ŹLE POSEGREGOWANE NIE BĘDĄ ODBIERANE. 
 



 

ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH. ZASADY SEGREGACJI: 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

WOREK ŻÓŁTY 

 

PAPIER 

WOREK NIEBIESKI 

 

SZKŁO WOREK 

ZIELONY 

 

,,BIO” 

WOREK 

BRĄZOWY 

POPIÓŁ 

WOREK 

SZARY 

POJEMNIK/ 

WOREK 

CZARNY 

Wrzucamy: 

 odkręcone i zgniecione plastikowe 

butelki po napojach, nakrętki, 

plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych, opakowania 

wielomateriałowe (np. kartony po 

mleku i sokach), opakowania po 

środkach czystości, kosmetykach, 

plastikowe torby, worki, reklamówki, 

doniczki, aluminiowe i stalowe puszki 

np. po napojach, drobne metale, 

nakrętki od słoików, zabawki z 

tworzywa sztucznego lub metalu. 

Wrzucamy: opakowania z 

papieru, karton, tekturę, 

ulotki, gazety i czasopisma, 

zeszyty, książki, torby i 

worki papierowe 

Wrzucamy: 

butelki i słoiki po 

napojach, żywności 

i kosmetykach 

 

Wrzucamy: 
skoszoną 

trawę, liście, 

kwiaty, 

trociny, 

odpadki 

warzywne i 

owocowe 

Wrzucamy: 

zimny 

popiół 

Wrzucamy: 

odpady, które 

nie mogą być 

posegregowane 

w kolorowych 

workach i nie są 

odpadami 

problemowymi 

lub 

niebezpiecznymi 

Nie wrzucamy: 

 butelek i pojemników z zawartością, 

opakowań po olejach silnikowych i 

smarach, części samochodowych, 

zużytych baterii i akumulatorów, puszek 

i pojemników po farbach, lakierach, 

rozpuszczalnikach, zużytego sprzętu 

elektrycznego, opakowań po środkach 

ochrony roślin, styropianu, pieluch 

jednorazowych i podpasek. 

Nie wrzucamy: 

 papieru lakierowanego, 

powleczonego folią i 

zatłuszczonego lub 

zabrudzonego, kartonów po 

mleku i napojach, 

papierowych worków po 

nawozach, cemencie i 

innych materiałach 

budowlanych, tapet, pieluch 

i podpasek, zatłuszczonych 

opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych. 

Nie wrzucamy: 

ceramiki, doniczek, 

porcelany, fajansu, 

kryształów, szkła 

żaroodpornego, 

zniczy, żarówek i 

świetlówek, 

reflektorów, luster, 

szyb okiennych i 

zbrojnych, 

kineskopów, 

termometrów. 

Nie wrzucamy: 

kości 

zwierząt, 

odchodów 

zwierząt, 

popiołu, 

leków, drewna 

impregnowane

go, płyt 

wiórowych i 

MDF, ziemi i 

kamieni. 
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