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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA ROK 2023 

GMINA  ROGÓŹNO – SEKTOR III 
BUDY, JAMY, GUBINY, SKURGWY, ZAROŚLE 
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ODPADY ZMIESZANE 9,23 6,20 6,20 3,17 2,15,29 12,26 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 11 8 8 5,27 31 28 

PAPIER  8  27   

SZKŁO   8  31  

ODPADY BIODEGRADOWALNE 23 20 20 3,17 2,15,29 12,26 
PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 6.00 RANO PRZED POSESJĘ 

ZBIÓRKA GABARYTÓW ODBĘDZIE SIĘ 04.03.2023 
Harmonogram dostępny jest w bezpłatnej aplikacji – Kiedy Śmieci 

 

Zasady segregacji odpadów – Gm. Rogóźno 
 

Wrzucamy 
 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE  
Zgniecione przed wrzuceniem: opakowania 

wielomateriałowe np. kartony po mleku, napojach, sokach , 
butelki po napojach typu PET, puszki, butelki po płynach do 
mycia,  zakrętki,  plastikowe worki, reklamówki, plastikowe 

opakowania po produktach żywnościowych np. po 
margarynie, jogurtach, pojemniki po chemii gospodarczej,  

 
SZKŁO Wolne od zanieczyszczeń i niepotłuszczone:  

butelki szklane po napojach i sokach bez zakrętek, słoiki bez 
wieczek, butelki po napojach alkoholowych, szklane 

opakowania po kosmetykach  
 

PAPIER Niezabrudzone i niezatłuszczone: Gazety, 
czasopisma, książki i zeszyty, kartonowe i tekturowe 

pudełka, katalogi, ścinki drukarskie, papierowe torebki, 
papier pakowy, papier biurowy, szkolny  

 
BIO Odpady te kompostuj sam w przydomowym 

kompostowniku lub wrzucaj do pojemnika: fusy z kawy, 
herbaty, odpady z ogrodu, skoszona trawa i liście, gałęzie, 
skorupki jajek, wióry z drewna i słomy, kora drzew, resztki 

z owoców i warzyw 
 
 

Nie wrzucamy 
 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE  
zabawek, styropianu, sprzętu AGD, baterii, pojemników i 
butelek z zawartością, pojemników i butelek po olejach, 

opakowań po aerozolach, opakowań po środkach 
owadobójczych, zatłuszczonych folii np. po rybach, 

opakowań po lekach  
 

SZKŁO szkła stołowego i kryształowego, porcelany, 
ceramiki, fajansu, doniczek i zniczy, opakowań po lekach, 

luster, witraży, szkła okiennego, żarówek oraz lamp 
neonowych, fluorescencyjnych, rtęciowych, szkła 

okularowego, ekranów, szyb samochodowych  
 

PAPIER tapet, podpasek, pieluch jednorazowych, 
worków po materiałach budowlanych np. po cemencie, 

papierów higienicznych, papieru przebitkowego, tłustego, 
mokrego, brudnego papieru, opakowań z zawartością  

 
BIO resztek mięsa i ryb, kości, oleju jadalnego,  drewna 
impregnowanego, artykułów higienicznych, płyt MDF, 

wiórowych, ziemi, papierosów, kamieni, odchodów zwierząt 
 
 
 
 

 

Pojemnik na pozostałe odpady zmieszane:  
Wrzucamy: odpady powstałe w gospodarstwach domowych po wydzieleniu odpadów przeznaczonych do segregacji, m. in. 

zabrudzony i zatłuszczony papier, odpady higieniczne ( pampersy, podpaski) , porcelana, ceramika 
 Nie wrzucamy: lekarstw, baterii, akumulatorów, farb, lakierów, farb, żarówek, świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, opakowań po środkach owadobójczych, opon, odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych


