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00Odpady należy wystawiać do drogi publicznej w dniu wywozu do godziny 7  
Prosimy wystawiać tylko pełne i zawiązane worki 

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN" oferuje sprzedaż pojemników
do gromadzenia odpadów komunalnych w cenach producenta. 

26

UWAGA! ZMIANA KOLORU WORKA DO SEGREGACJI SZKŁA Z BIAŁEGO NA ZIELONY.

22

0811 06 03

Reklamacje na świadczone usługi odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać telefonicznie
lub osobiście do Urzędu Gminy Grodziec w dniu świadczenia usługi 

lub w dniu następnym po dacie odbioru wynikającej z harmonogramu (tel. 63 2485 500 w. 23, pok. Nr 10).
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Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wnosić na indywidualny numer 
rachunku bankowego. (w terminach:  do 10 lutego, do 10 kwietnia, do 10 czerwca, do 10 sierpnia, 

do 10 października, do 10 grudnia) Numer indywidualnego rachunku bankowego można uzyskać w 
Urzędzie Gminy Grodziec (pokój nr 10) lub pod numerem telefonu 63-248-55-00 wew.23



 

WRZUCAMY: 
- opakowania  
z papieru 
- kartony, tekturę  
- gazety 
- zeszyty, książki 
- torby i worki 
papierowe 
 
 
 
NIE WRZUCAMY: 
- worków po 
materiałach 
budowlanych, 
nawozach 
- kalki technicznej 
- zabrudzonego  
i tłustego papieru 
- odpadów 
higienicznych 

WRZUCAMY: 
- puste butelki 
plastikowe 
- kartony po napojach 
- opak. po środkach 
czystości i kosmetykach 
- torby, worki, 
reklamówki 
- puszki po napojach, 
konserwach 
- opak. ciśnieniowe po 
aerozolach 
 NIE WRZUCAMY: 
- pojemników po 
olejach, smarach 
- puszek po farbach  
i lakierach 
- pieluch 
- opak. po środkach 
chwasto- i 
owadobójczych 

WRZUCAMY: 
- obierki, odpadki 
warzywne  
i owocowe 
- gałęzie drzew  
i krzewów 
- liście, kwiaty, 
trawę, korę, trociny 
 
 
 
 
 
 NIE WRZUCAMY: 
- popiołu, żużlu 
 z palenisk 
- kości i odchody 
zwierząt 
- drewna 
impregnowanego 
- ziemi i kamieni 

WRZUCAMY: 
- butelki, słoiki 
szklane po 
napojach, żywności 
i kosmetykach bez 
zawartości, 
nakrętek i kapsli 
 
 
NIE WRZUCAMY: 
- porcelany,  
ceramiki, fajansu, 
doniczek 
- żarówek, 
świetlówek 
-luster, szyb 
okiennych 
- szyb 
samochodowych,  
reflektorów 
- termometrów  

WRZUCAMY: 
- zimnego popiołu  
z palenisk, urządzeń 
grzewczych i kotłów 
c.o. opalanych 
drewnem, węglem 
słomą, papierem, 
peletami 
 
NIE WRZUCAMY: 
- gorącego popiołu 
- niedopuszczalna 
jest zawartość ze 
spalania tworzyw 
sztucznych, gumy, 
drewna 
impregnowanego  
i lakierowanego 
- gruzu i innych 
odpadów 
budowlanych 

WRZUCAMY: 
- odpady 
pozostałe po 
wydzieleniu 
odpadów 
przeznaczonych 
do segregacji 
- odpady 
higieniczne: 
waciki, podpaski, 
pampersy 
NIE WRZUCAMY: 
- odpadów 
niebezpiecznych: 
lekarstw, baterii, 
akumulatorów, 
farb, lakierów, 
chemikaliów, 
żarówek 
- gruzu i innych 
odpadów budowl. 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane itp. można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Grodźcu zgodnie z regulaminem PSZOK.


