
Biuro Obsługi Klienta PUM

ul. Konarskiego 41, 86-300 Grudziądz

tel.: +48 56 46 58 276; 56 46 58 852

www.pum.pl

pum@pum.pl

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

01.01.2022 - 31.06.2022

ROGÓŹNO

Rodzaj 
odpadów

Styczeń

Luty

M
arzec

Kw
iecień

M
aj

Czerw
iec

Metale, tworzywa 
sztuczne 17 14 14 11 09 06

Szkło 03 - 28 - - 20
Papier 10 - - 04 - 27

BIO 10 07 07, 21 04, 19 02, 
16, 30 13, 27

Zmieszane 03, 
17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 09, 23 06, 20

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję  
pojemnik do godz. 06:30

Zbiórka gabarytów odbędzie się  
w dniu: 02.04.2022



Zasady segregacji odpadów 

Gmina Rogóźno

Metale,  
tworzywa 
sztuczne

wyrzucamy: butelki plastikowe po napojach (zgniecione), butelki po płynach 
do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastiko-
we koszyczki po owocach, puszki po napojach oraz po warzywach,  i owocach 
konserwowych (np. groszku, brzoskwiniach), kolorowe kapsle, czyste plastikowe 
opakowania po produktach, żywnościowych np. po jogurtach, serach, margary-
nach, pojemniki po artykułach sypkich, opakowania typu „tetrapack” - opakowa-
nia wielomateriałowe np. po mleku, sokach
nie wyrzucamy: pojemników i butelek z zawartością, zabawek, styropianu, opa-
kowań po lekach, sprzętu AGD, baterii, butelek po płynach chłodniczych, pojem-
ników i butelek po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań 
po aerozolach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po środkach 
owadobójczych i chwastobójczych, zatłuszczonych folii np. po mięsie lub rybie

Szkło

wyrzucamy: butelki szklane po napojach i sokach bez zakrętek, słoiki bez wie-
czek, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach alkoholowych
nie wyrzucamy: szkła stołowego i kryształowego, szkła żaroodpornego, 
porcelany, ceramiki i fajansu, doniczek, opakowań po lekach, luster, witraży, 
szyb okiennych i drzwiowych, reflektorów i żarówek, lamp neonowych, fluore-
scencyjnych, rtęciowych, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb 
samochodowych

Papier

wyrzucamy: gazety, czasopisma, papier biurowy i szkolny, książki, katalogi, kar-
tonowe i tekturowe pudełka, ścinki drukarskie, zapisane kartki, papierowe torebki
nie wyrzucamy: tłustego i brudnego papieru, papieru przebitkowego, kalki,  
tapet, pieluch jednorazowych, podpasek, worków po cemencie, artykułów  
i papierów higienicznych, 

BIO

wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (np. obierki, skórki owoców), fusy  
z kawy i herbaty, skorupki jajek, skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie 
drzew i krzewów, trociny i kora drzew
nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału, oleju jadalnego, 
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, artykułów higienicznych,  
odchodów zwierząt, ziemi i kamieni, papierosów



Biuro Obsługi Klienta PUM

ul. Konarskiego 41, 86-300 Grudziądz

tel.: +48 56 46 58 276; 56 46 58 852

www.pum.pl

pum@pum.pl

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

01.01.2022 - 30.06.2022

SZEMBRUK, SZEMBRUCZEK, BUKOWIEC 

Rodzaj 
odpadów

Styczeń

Luty

M
arzec

Kw
iecień

M
aj

Czerw
iec

Metale, tworzywa 
sztuczne 18 15 15 12 10 07

Szkło 04 - 29 - - 21
Papier 11 - - 05 - 28

BIO 11 08 08 05, 20 04, 
17, 31 14, 28

Zmieszane 04, 18 01, 15 01, 
15, 29 12, 26 10, 24 07, 21

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję  
pojemnik do godz. 06:30

Zbiórka gabarytów odbędzie się  
w dniu: 09.04.2022



Zasady segregacji odpadów 

Gmina Rogóźno

Metale,  
tworzywa 
sztuczne

wyrzucamy: butelki plastikowe po napojach (zgniecione), butelki po płynach 
do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastiko-
we koszyczki po owocach, puszki po napojach oraz po warzywach,  i owocach 
konserwowych (np. groszku, brzoskwiniach), kolorowe kapsle, czyste plastikowe 
opakowania po produktach, żywnościowych np. po jogurtach, serach, margary-
nach, pojemniki po artykułach sypkich, opakowania typu „tetrapack” - opakowa-
nia wielomateriałowe np. po mleku, sokach
nie wyrzucamy: pojemników i butelek z zawartością, zabawek, styropianu, opa-
kowań po lekach, sprzętu AGD, baterii, butelek po płynach chłodniczych, pojem-
ników i butelek po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań 
po aerozolach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po środkach 
owadobójczych i chwastobójczych, zatłuszczonych folii np. po mięsie lub rybie

Szkło

wyrzucamy: butelki szklane po napojach i sokach bez zakrętek, słoiki bez wie-
czek, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach alkoholowych
nie wyrzucamy: szkła stołowego i kryształowego, szkła żaroodpornego, 
porcelany, ceramiki i fajansu, doniczek, opakowań po lekach, luster, witraży, 
szyb okiennych i drzwiowych, reflektorów i żarówek, lamp neonowych, fluore-
scencyjnych, rtęciowych, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb 
samochodowych

Papier

wyrzucamy: gazety, czasopisma, papier biurowy i szkolny, książki, katalogi, kar-
tonowe i tekturowe pudełka, ścinki drukarskie, zapisane kartki, papierowe torebki
nie wyrzucamy: tłustego i brudnego papieru, papieru przebitkowego, kalki,  
tapet, pieluch jednorazowych, podpasek, worków po cemencie, artykułów  
i papierów higienicznych, 

BIO

wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (np. obierki, skórki owoców), fusy  
z kawy i herbaty, skorupki jajek, skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie 
drzew i krzewów, trociny i kora drzew
nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału, oleju jadalnego, 
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, artykułów higienicznych,  
odchodów zwierząt, ziemi i kamieni, papierosów



Biuro Obsługi Klienta PUM

ul. Konarskiego 41, 86-300 Grudziądz

tel.: +48 56 46 58 276; 56 46 58 852

www.pum.pl

pum@pum.pl

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

01.01.2022 - 30.06.2022

BUDYNKI WIELOLOKALOWE 

Rodzaj 
odpadów

Styczeń

Luty

M
arzec

Kw
iecień

M
aj

Czerw
iec

Metale, tworzywa 
sztuczne 19 16 16 13 11 08

Szkło - - 23 - - 15
Papier 05 - 30 - - 22

BIO 05, 19 02, 16 02, 16, 
30

06, 13, 
21, 27

05, 11, 
18, 25

01, 08, 
15, 22, 

29

Zmieszane 05, 12, 
19, 26

02, 09, 
16, 23

02, 09, 
16, 23, 

30
06, 13, 
21, 27

05, 11, 
18, 25

01, 08, 
15, 22, 

29

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję  
pojemnik do godz. 06:30



Zasady segregacji odpadów 

Gmina Rogóźno

Metale,  
tworzywa 
sztuczne

wyrzucamy: butelki plastikowe po napojach (zgniecione), butelki po płynach 
do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastiko-
we koszyczki po owocach, puszki po napojach oraz po warzywach,  i owocach 
konserwowych (np. groszku, brzoskwiniach), kolorowe kapsle, czyste plastikowe 
opakowania po produktach, żywnościowych np. po jogurtach, serach, margary-
nach, pojemniki po artykułach sypkich, opakowania typu „tetrapack” - opakowa-
nia wielomateriałowe np. po mleku, sokach
nie wyrzucamy: pojemników i butelek z zawartością, zabawek, styropianu, opa-
kowań po lekach, sprzętu AGD, baterii, butelek po płynach chłodniczych, pojem-
ników i butelek po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań 
po aerozolach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po środkach 
owadobójczych i chwastobójczych, zatłuszczonych folii np. po mięsie lub rybie

Szkło

wyrzucamy: butelki szklane po napojach i sokach bez zakrętek, słoiki bez wie-
czek, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach alkoholowych
nie wyrzucamy: szkła stołowego i kryształowego, szkła żaroodpornego, 
porcelany, ceramiki i fajansu, doniczek, opakowań po lekach, luster, witraży, 
szyb okiennych i drzwiowych, reflektorów i żarówek, lamp neonowych, fluore-
scencyjnych, rtęciowych, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb 
samochodowych

Papier

wyrzucamy: gazety, czasopisma, papier biurowy i szkolny, książki, katalogi, kar-
tonowe i tekturowe pudełka, ścinki drukarskie, zapisane kartki, papierowe torebki
nie wyrzucamy: tłustego i brudnego papieru, papieru przebitkowego, kalki,  
tapet, pieluch jednorazowych, podpasek, worków po cemencie, artykułów  
i papierów higienicznych, 

BIO

wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (np. obierki, skórki owoców), fusy  
z kawy i herbaty, skorupki jajek, skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie 
drzew i krzewów, trociny i kora drzew
nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału, oleju jadalnego, 
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, artykułów higienicznych,  
odchodów zwierząt, ziemi i kamieni, papierosów



Biuro Obsługi Klienta PUM

ul. Konarskiego 41, 86-300 Grudziądz

tel.: +48 56 46 58 276; 56 46 58 852

www.pum.pl

pum@pum.pl

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

01.01.2022 - 30.06.2022

BIAŁOCHOWO, ROGÓŹNO-ZAMEK, KŁÓDKA, SOBÓTKA

Rodzaj 
odpadów

Styczeń

Luty

M
arzec

Kw
iecień

M
aj

Czerw
iec

Metale, tworzywa 
sztuczne 14 11 11 08 07 03

Szkło - - 25 - - 18
Papier 08 - - 01 - 24

BIO 08 04 04 01, 
15, 29 13, 27 10, 24

Zmieszane 14, 28 11, 25 11, 25 08, 23 07, 20 03, 18

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję  
pojemnik do godz. 06:30

Zbiórka gabarytów odbędzie się  
w dniu: 02.04.2022



Zasady segregacji odpadów 

Gmina Rogóźno

Metale,  
tworzywa 
sztuczne

wyrzucamy: butelki plastikowe po napojach (zgniecione), butelki po płynach 
do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastiko-
we koszyczki po owocach, puszki po napojach oraz po warzywach,  i owocach 
konserwowych (np. groszku, brzoskwiniach), kolorowe kapsle, czyste plastikowe 
opakowania po produktach, żywnościowych np. po jogurtach, serach, margary-
nach, pojemniki po artykułach sypkich, opakowania typu „tetrapack” - opakowa-
nia wielomateriałowe np. po mleku, sokach
nie wyrzucamy: pojemników i butelek z zawartością, zabawek, styropianu, opa-
kowań po lekach, sprzętu AGD, baterii, butelek po płynach chłodniczych, pojem-
ników i butelek po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań 
po aerozolach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po środkach 
owadobójczych i chwastobójczych, zatłuszczonych folii np. po mięsie lub rybie

Szkło

wyrzucamy: butelki szklane po napojach i sokach bez zakrętek, słoiki bez wie-
czek, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach alkoholowych
nie wyrzucamy: szkła stołowego i kryształowego, szkła żaroodpornego, 
porcelany, ceramiki i fajansu, doniczek, opakowań po lekach, luster, witraży, 
szyb okiennych i drzwiowych, reflektorów i żarówek, lamp neonowych, fluore-
scencyjnych, rtęciowych, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb 
samochodowych

Papier

wyrzucamy: gazety, czasopisma, papier biurowy i szkolny, książki, katalogi, kar-
tonowe i tekturowe pudełka, ścinki drukarskie, zapisane kartki, papierowe torebki
nie wyrzucamy: tłustego i brudnego papieru, papieru przebitkowego, kalki,  
tapet, pieluch jednorazowych, podpasek, worków po cemencie, artykułów  
i papierów higienicznych, 

BIO

wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (np. obierki, skórki owoców), fusy  
z kawy i herbaty, skorupki jajek, skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie 
drzew i krzewów, trociny i kora drzew
nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału, oleju jadalnego, 
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, artykułów higienicznych,  
odchodów zwierząt, ziemi i kamieni, papierosów



Biuro Obsługi Klienta PUM

ul. Konarskiego 41, 86-300 Grudziądz

tel.: +48 56 46 58 276; 56 46 58 852

www.pum.pl

pum@pum.pl

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

01.01.2022 - 30.06.2022

BUDY, JAMY, GUBINY, SKURGWY, ZAROŚLE

Rodzaj 
odpadów

Styczeń

Luty

M
arzec

Kw
iecień

M
aj

Czerw
iec

Metale, tworzywa 
sztuczne 13 10 10 07 6 02, 30

Szkło - - 24 - - 17
Papier 07 - 31 - - 23

BIO 7 03 03, 31 14, 28 12, 26 09, 23

Zmieszane 13, 27 10, 24 10, 24 07,22 07, 19 02, 
17, 30

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję  
pojemnik do godz. 06:30

Zbiórka gabarytów odbędzie się  
w dniu: 16.04.2022



Zasady segregacji odpadów 

Gmina Rogóźno

Metale,  
tworzywa 
sztuczne

wyrzucamy: butelki plastikowe po napojach (zgniecione), butelki po płynach 
do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastiko-
we koszyczki po owocach, puszki po napojach oraz po warzywach,  i owocach 
konserwowych (np. groszku, brzoskwiniach), kolorowe kapsle, czyste plastikowe 
opakowania po produktach, żywnościowych np. po jogurtach, serach, margary-
nach, pojemniki po artykułach sypkich, opakowania typu „tetrapack” - opakowa-
nia wielomateriałowe np. po mleku, sokach
nie wyrzucamy: pojemników i butelek z zawartością, zabawek, styropianu, opa-
kowań po lekach, sprzętu AGD, baterii, butelek po płynach chłodniczych, pojem-
ników i butelek po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań 
po aerozolach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po środkach 
owadobójczych i chwastobójczych, zatłuszczonych folii np. po mięsie lub rybie

Szkło

wyrzucamy: butelki szklane po napojach i sokach bez zakrętek, słoiki bez wie-
czek, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach alkoholowych
nie wyrzucamy: szkła stołowego i kryształowego, szkła żaroodpornego, 
porcelany, ceramiki i fajansu, doniczek, opakowań po lekach, luster, witraży, 
szyb okiennych i drzwiowych, reflektorów i żarówek, lamp neonowych, fluore-
scencyjnych, rtęciowych, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb 
samochodowych

Papier

wyrzucamy: gazety, czasopisma, papier biurowy i szkolny, książki, katalogi, kar-
tonowe i tekturowe pudełka, ścinki drukarskie, zapisane kartki, papierowe torebki
nie wyrzucamy: tłustego i brudnego papieru, papieru przebitkowego, kalki,  
tapet, pieluch jednorazowych, podpasek, worków po cemencie, artykułów  
i papierów higienicznych, 

BIO

wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (np. obierki, skórki owoców), fusy  
z kawy i herbaty, skorupki jajek, skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie 
drzew i krzewów, trociny i kora drzew
nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału, oleju jadalnego, 
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, artykułów higienicznych,  
odchodów zwierząt, ziemi i kamieni, papierosów


