
  Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (rejon 18) 

Rejon 18 – Wykaz ulic 

Osiedle Ogrody 

Harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych na 2020 rok 

POJEMNIKI z NAPISEM NIESEGREGOWANE lub WORKI w kolorze CZARNYM z NAPISEM NIESEGREGOWANE 

Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

24 21 20 3,17 2,15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 27 28 

Pojemniki/worki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów odbywa się od godziny 6.30. 

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów komunalnych na 2020 rok 

1. POJEMNIKI z NAPISEM METALE I TWORZYWA SZTUCZNE lub WORKI w kolorze ŻÓŁTYM z NAPISEM METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE – przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 

2. POJEMNIKI z NAPISEM SZKŁO lub WORKI w kolorze ZIELONYM z NAPISEM SZKŁO – przeznaczone na 
opakowania ze szkła 

3. Pojemniki z NAPISEM PAPIER lub WORKI w kolorze NIEBIESKIM z NAPISEM PAPIER – przeznaczone na papier 
i tekturę 

Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

24 21 20 17 15 12 10 7 4 2,30 27 28 

Pojemniki/worki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów odbywa się od godziny 6.30. 

Harmonogram odbioru odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych na 2020 rok 

Pojemniki z NAPISEM BIO lub WORKI w kolorze BRĄZOWYM z NAPISEM BIO 

Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2,29 26 25 8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4 2 

Pojemniki/worki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów odbywa się od godziny 6.30. 

UWAGA!! Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przywieść odpady ulegające biodegradacji umieszczone w workach. Zostaną 
tam przyjęte bez dodatkowych opłat. PSZOK mieści się przy ul. Samsonowicza 40A w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego na 2020 rok 

Rejon 18 Data 

Odpady wielkogabarytowe i ZSEE 
20.05.2020 
18.11.2020 

Odpady wielkogabarytowe i ZSEE należy w dniu odbioru wystawić przed posesję. Odbiór odbywa się od godziny 6.30. 

*Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na 
śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, odpady pochodzące z budów 
i remontów obejmujące: deski drewniane (podłogowe i ścienne)  panele, okna, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, zabudowy prysznicowe oraz spłuczki. Do odpadów 
wielkogabarytowych nie należą opony, gruz, płoty, części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe. 

**Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np.: 
chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne), małogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego (np.: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wag), sprzęt 
teleinformacyjny i telekomunikacyjny (np.: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, not pady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, 
elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe), sprzęt audiowizualny (np.: odbiorniki radiowe, odbiorniki 
telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku), sprzęt oświetleniowy (np.: oprawy oświetleniowe), narzędzia elektryczne i elektroniczne (np.: wiertarki, piły, maszyny 
do szycia), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np.: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo). 

UWAGA!! Odpady należy wystawiać przed posesję do godziny 6.30 w dniu wywozu. Odpady mogą być odbierane do godziny 20.00, dlatego gdy 
odpady nie zostaną zabrane do południa, prosimy nie chować pojemników!! 

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane 24.07.2020 rok 

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady biodegradowalne 29.07.2020 rok 

 

Szczegółowe harmonogramy dostępne są na stronach internetowych: www.eko.um.ostrowiec.pl oraz www.fart-kielce.pl 


