
 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej Biskupice,  
Promno – Stacja na 2022 r. 

 – gm. Pobiedziska 

  
  

 
 

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2022 roku TRASA 1 

Miesiąc 
ZMIESZANE                 

ODPADY 
KOMUNALNE 

PAPIER 
METALE 

I TWORZYWA 
SZTUCZNE 

SZKŁO 
BIAŁE/KOLOR 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI, 
ZE SZCZEGÓLNYM 
UWGLĘDNIENIEM 

BIOODPADÓW 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

STYCZEŃ 3,17,31 3,31 17,31 24 10 10   

LUTY 14,28 14,28 14,28 21 7 14  

MARZEC 14,28 14,28 14,28 21 7,21   

KWIECIEŃ 11,25 11,25 11,25 16 4,11,16,25   

MAJ 9,23 9,23 9,23 16 2,9,16,23,30   

CZERWIEC 6,20 6,20 6,20 13 6,13,20,27  1 

Uwaga! 
1)   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapoznania z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, tj. Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku (Regulamin) oraz Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Uchwała szczegółowa), w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe akty dostępne są 

na stronie http://www.pobiedziska.pl/odpady/ 
2)   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z zasadami Regulaminu. W przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów Wykonawca zgłasza naruszenie 

do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, a sposób postępowania wskazano w procedurach wskazanych w Harmonogramie. 
3)   Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych odbywa się we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj od poniedziałku do 

piątku  w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
4)   Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów (MGO) przed posesję w dniu odbioru 

odpadów do godziny 6:00 rano. Obowiązek wystawienia pojemników nie dotyczy właścicieli nieruchomości, których MGO zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej działki ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub 
chodnika. 

5)   Na terenie nieruchomości zamieszkanych Gmina Pobiedziska realizuje bezpłatny odbiór Odpadów wystawkowych do których zaliczamy: meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący z gospodarstw domowych. Odbiór będzie odbywał się w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie Odpadów wystawkowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej nieruchomości do 
krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy Odpady wystawkowe gromadzone są w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne. 

6)   Na terenie Gminy Pobiedziska funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można przekazywać odpady komunalne, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej 

informacji nt. lokalizacji punktu, zasadach jego działania oraz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych znajdują się na stronie http://www.pobiedziska.pl/odpady/. 
7)   Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie http://www.pobiedziska.pl/odpady/. 
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