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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
segregowanych i zmieszanych z terenu Gminy Kamieńsk  

STYCZEŃ 2015 
5 stycznia 

(poniedziałek) 
Gorzędów 

7 stycznia 
(środa) 

miejscowości: 

Barczkowice, Koźniewice, Kolonia Olszowiec, Pytowice 

8 stycznia 
(czwartek) 

miejscowości: 

Aleksandrów, Dąbrowa, Huby Ruszczyńskie, Michałów, Ochocice, Ozga, Szpinalów 

9 stycznia 
(piątek) 

miejscowości: 

Danielów, Gałkowice Nowe, Gałkowice Stare, Huta Porajska, Napoleonów, Podjezioro, 
Ruszczyn, Siódemka, Włodzimierz 

12 stycznia 
(poniedziałek) 

Kamieńsk  
ul. Akacjowa, Dębowa, Jagiellońska, Kolejowa, Kotarbińskiego, Krótka, Słowackiego, 
Sucharskiego, Żołnierzy Września 

13 stycznia 
(wtorek) 

Kamieńsk  
ul. Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kusocińskiego, Legionistów, Ludowa, 
Maszewskiego, Mickiewicza, Mularczyka, Przerębskiego, Reymonta, Secomskiego, 
Sikorskiego, Wołyńskiej Brygady Kawalerii 

14 stycznia 
(środa) 

Kamieńsk  
ul. Armii Krajowej, Dolna, Górnicza, Hubala, Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa,                    
Plac  Wolności, Rajska, Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Wojska Polskiego 

15 stycznia 
(czwartek) 

Kamieńsk  
ul. Chopina, Głowackiego, Piotrkowska, Szkolna, Wieluńska, Zdzitowieckiego, Zjednoczenia 

 
 
 

 
 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 
 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE - pojemnik 
Należy wrzucać: wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych - Artykuły higieniczne, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, pampersy, podpaski, 
zanieczyszczony papier drobną stłuczkę szklaną, lustra, ceramikę, zabawki, drobne przedmioty, pojemniki szklane 
po kosmetykach. 
 

SZKŁO - worek zielony 
Należy wrzucać: Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych) 
Nie wrzucamy:  Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, żaroodpornego, zniczy z 
zawartością wosku, żarówek i świetlówek, szklanych opakowań po kosmetykach, opakowań po lekach 
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych 
 

PAPIER, TEKTURA, PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE - worek żółty  
Należy wrzucać: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety                           
i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki 
papierowe, odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w 
ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach                  
(np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po 
napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików  
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii                                      
i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, ręczników 
papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach 
cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych 
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych. 


