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2021
Pozostałości po 

segregacji odpadów 
komunalnych

Tworzywa sztuczne,
Metale,

Opakowania 
wielomateriałowe

Papier Szkło BIO

Lipiec 8, 22 6 6 6 8, 22

Sierpień 5, 19 3 3 3 5, 19

Wrzesień 2, 16, 30 7 7 7 2, 16, 30

Październik 14, 28 5 5 5 14, 28

Listopad 18 2 2 2 18

Grudzień 16 7 7 7 16

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości rekreacyjnych 

Maszewo, Maszewo Duże: ul. Lipnowska (droga wojewódzka nr 559) - numery nieparzyste oraz ulice po 
lewej stronie drogi jadąc od Płocka: ul. Akacjowa, Bukowa, Brwileńska, Brzozowa, Cedrowa, Dębowa, 
Głogowa, Grabowa, Jaworowa, Jaśminowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Łączna, Wierzbowa, 

Wycinki, Wiązowa

Odpady zgromadzone w pojemnikach i/lub workach w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg 
przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz. 6:00 w dniu odbioru odpadów, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej będzie realizowany od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 6:00 do godz. 20:00.

Odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałych nieruchomości mieszanych będzie realizowany od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 do godz. 15:00. Właściciel 
nieruchomości lub osoba wyznaczona do przekwazywania/wystawiania odpadów do odbioru, zobowiązani są do czytelnego i pisemnego potwierdzenia ilości i rodzaju 

odbieranych odpadów, na druku przedstawionym przez pracowników podmiotu odbierającego odpady.

ODBIÓR  ODPADÓW  Z  NIERUCHOMOŚCI  MIESZANYCH

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia części niezamieszkałej nieruchomości w zestaw pojemników na poszczególne frakcje odpadów selektywnych oraz 
pojemnik przeznaczony do zbierania pozostałości z sortowania w okresie nie dłuższym niż do końca roku 2021.   

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z części niezamieszkałych nieruchomości mieszanych odbywa się w ilości zgodnej z pojemnością wskaną w 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zaistnienia potrzeby odbioru odpadów komunalnych w ilości większej niż pojemność wskazana w deklaracji, wymagane jest - przed terminem zbiórki odpadów - 
złożenie  nowej deklaracji zmieniającej określającej faktyczną ilość odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości

KODY

Kody kreskowe naklejamy na pojemniku oraz workach przeznaczonych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
W przypadku, gdy ilość kodów kreskowych jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować Gminę najpóźniej 14 dni przed kolejnym terminem 

odbioru danej frakcji odpadów komunalnych
Worki i pojemniki, które nie zostały oklejone kodami kreskowymi nie będą odbierane. Firma odbierającą odpady zobowiązana będzie do odbioru wyłącznie tych worków, które 

będą oznaczone odpowiednim kodem.
KONTAKT

Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, e-mail: gmina@starabiala.pl, tel.: 24 366-87-25
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