
Rejon odbioru 8         

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SEGREGOWANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka. 
 

(TWORZYWA SZTUCZNE I WIELOMATERIAŁOWE, METALE, PAPIER, SZKŁO, 

 ŻUŻEL I POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH) 

 NA OKRES OD 01.07.2021 r.  DO 30.06.2022 r. 

 

Sołectwa: Suchodolina , Jałówka , Wroczyńszczyzna , Bagny , Podbagny , 

Brzozowo Kol. 
 

1 RAZ NA MIESIĄC  1 RAZ NA  MIESIĄC 

TWORZYWA SZTUCZNE 

I  METALE, PAPIER, SZKŁO, 

BIO ODPADY  

Żużel i popiół z palenisk domowych 

Miesiąc Dzień Miesiąc Dzień 

Lipiec 12 Lipiec -------------------------- 

Sierpień 11 Sierpień -------------------------- 

Wrzesień 10 Wrzesień -------------------------- 

Październik 12 Październik -------------------------- 

Listopad 12 Listopad 12 

Grudzień 10 Grudzień 10 

Styczeń 14 Styczeń 14 

Luty 10 Luty 10 

Marzec 10 Marzec 10 

Kwiecień 12 Kwiecień 12 

Maj  13 Maj 13 

Czerwiec 10 Czerwiec -------------------------- 

 

Odpady segregowane będą odbierane zgodnie z powyższym harmonogramem. Worki na selektywnie 

zbierane tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, bio odpady ,żużel i popiół z palenisk domowych 

dostarcza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. . Zapełnione 

odpowiednim rodzajem odpadów worki należy zawiązać i wystawić w dniach określonych w 

harmonogramie. Worki z prawidłowo wysegregowanymi odpadami zostaną odebrane i jednocześnie 

będą dostarczone nowe worki w ilości odebranych pełnych. (w przypadku większej ilości odpadów 

odpowiednie worki należy pobrać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pok. 10 lub 

siedzibie PGK i M Sp. z o.o.). 

Wypełnione w mniej niż 50% worki prosimy pozostawić do użytkowania na następny miesiąc.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości worka  z jego przeznaczeniem nie będzie on 

odebrany , PGK i M Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Urząd Miejski o zaistniałem sytuacji . 

Zbiórka będzie odbywała się w godzinach od    6.00   do  18.00 

Prosimy o wystawianie worków rano lub wieczorem dnia poprzedniego. 

 

UWAGA !!! 

Prosimy o każdorazowe bezzwłoczne zgłaszanie nie terminowego lub 

niewłaściwego wykonania usługi pod nr tel. 

85 71 21 100 wew. 150. 
Brak zgłoszenia uniemożliwi  kontrolę nad terminowością i jakością świadczonych usług oraz utrudni 

ewentualne dochodzenie roszczeń w stosunku do firmy świadczącej usługę odbioru odpadów. 
 



Rejon odbioru 8         

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka. 
 

 NA OKRES OD 01.07.2021 r.  DO 30.06.2022 r. 

 

Sołectwa: Suchodolina , Jałówka , Wroczyńszczyzna , Bagny , Podbagny , 

Brzozowo Kol. 

 

. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU: 1 RAZ W MIESIĄCU 

 

Miesiąc 

 

Dzień 

Lipiec 05 

Sierpień 04 

Wrzesień 03 

Październik 05 

Listopad 04 

Grudzień 03 

Styczeń 05 

Luty 03 

Marzec 03 

Kwiecień 05 

Maj 06 

Czerwiec 03 

Odpady zmieszane – odpady nie nadające się do odzysku bądź recyklingu i nie stanowiące odpadów 

niebezpiecznych .W przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów w pojemniku nie mogą 

znaleźć się tworzywa sztuczne i wielomateriałowe po napojach, metal, szkło opakowaniowe, papier i 

makulatura, odpady zielone , ulegające biodegradacji (oraz  żużel i popiół z palenisk domowych w 

okresie od 1 listopada do 31 maja) . 

W przypadku stwierdzenia  zawartości odpadów które powinny być zebrane w sposób 

selektywny w odpadach zmieszanych PGK i M Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Urząd 

Miejski o zaistniałem sytuacji oraz zostanie naliczona większa opłata . 

Zbiórka będzie odbywała się w godzinach od 6.00 do 18.00. 

Prosimy o wystawienie pojemnika rano lub wieczorem dnia poprzedniego. 

UWAGA !!! 

Prosimy o każdorazowe bezzwłoczne zgłaszanie nie terminowego lub 

niewłaściwego wykonania usługi pod nr tel.  

85 71 21 100 wew. 150. 
 

Brak zgłoszenia uniemożliwi  kontrolę nad terminowością i jakością świadczonych usług oraz utrudni 

ewentualne dochodzenie roszczeń w stosunku do firmy świadczącej usługę odbioru odpadów 


