
SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.  

Ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock 

TEL. +48 (24) 262 48 53 GMINA STARA BIAŁA

Pozostałości po 

segregacji odpadów 

komunalnych

Tworzywa sztuczne,

Metale,

Opakowania 

wielomateriałowe

Papier Szkło BIO

Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, opony, leki, 

chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory                        

na pisemny wniosek 

złożony do Urzędu Gminy 

Stara Biała

Odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

niezawierające gruzu i 

styropianu budowlanego 

pochodzące z remontów 

prowadzonych we 

własnym zakresie na 

pisemny wniosek złożony 

do Urzędu Gminy Stara 

Biała

Styczeń 15(środa) 24(piątek) 24(piątek) 24(piątek) 15(środa)

Luty 3 7 7 7 3

Marzec 2 6 6 6 2

Kwiecień 6, 20 3 3 3 6, 20

Maj 4, 18 2(sobota) 2(sobota) 2(sobota) 4, 18

Czerwiec 1, 15, 29 5 5 5 1, 15, 29

Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, e-mail: gmina@starabiala.pl, tel.: 24 366-87-10, fax.: 24 365-61-65.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej

 Brwilno

2020

GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany od poniedziałku do soboty w godz. od  6:00 do 20:00. 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.

ODBIÓR MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW, 

BATERII I AKUMULATORÓW, ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH, STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (niezawierające gruzu), ODPADÓW NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO 

ODPADÓW MEDYCZNYCH POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

 !!!!!!!!!!!!!! UWAGA !!!!!!!!!!!!!!

odbywać się bedzie na podstawie wniosku złożonego przez właściciela nieuchomości osobiscie bądź przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego do Urzędu Gminy Stara Biała 

(adres: 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1) w terminie do 29 lutego 2020 r. Na podstawie złożonych wniosków wyznaczony zostanie termin przeprowadzenia mobilnej zbiórki odpadów. 

Wnioskodawcy zostaną  poinformowani o terminie zbiórki. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Stara Biała.

W ramach opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą podczas mobilnej zbiórki, zużyte opony pochodzące wyłącznie z gospodarstw 

domowych, z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie przekraczającym 56 

cm (22 cale) w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego.

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

!!!! Urząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuję, że na wniosek właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wyposaża nieruchomość, w pojemnik do zbierania 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym.

Termin odbioru 

odpadów 

zostanie podany 

po zebraniu 

wniosków

Termin odbioru 

odpadów 

zostanie podany 

po zebraniu 

wniosków

Gruz oraz zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe, w przypadku braku segregacji odpadów, należy przekazać na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawej przedsiębiorcy 

wpisanemu do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Stara Biała na własny koszt. 

KONTAKT
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