
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych 
odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Zawichost na rok 2023 

Miejscowość 
Miesiąc 

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

MIASTO ZAWICHOST 

Niesegregowane odpady komunalne 

Zawichost (wszystkie ulice) 18 16 21 

5 8 5 10 9 6 4 

22 15 

19 22 22 24 23 20 18 

Metale i tworzywa sztuczne – worki żółte na metale i tworzywa sztuczne 

Zawichost (wszystkie ulice) 23 21 24 24 25 27 27 28 25 23 27 20 

Papier – worki niebieskie na papier i makulaturę – P 

Szkło – worki zielone na opakowania ze szkła – SZ 

Zawichost (wszystkie ulice) 

9 7 7 7 10 12 11 10 11 9 10 7 

P SZ P SZ P SZ P SZ P SZ P SZ 

BIO – worki brązowe na odpady zielone i ulegające biodegradacji 
(odpady biodegradowalne składujemy w przydomowych kompostownikach. Osoby, które NIE ZADEKLAROWAŁY 

kompostownika oddają bioodpady w workach lub pojemnikach zakupionych na własny koszt) 

Zawichost (wszystkie ulice) 12 13 13 

14 15 15 14 16 15 13 

16 13 

28 26 27 28 28 25 27 

Pojemniki i worki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów i surowców odbywa się od godziny 6.00. 
 

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych opon z terenu Gminy Zawichost na rok 2023 

Miejscowość Data 

Zawichost (wszystkie ulice) 28.08.2023 

Odpady wielkogabarytowe, sprzęt RTV/AGD i opony należy wystawić przed posesję. Odbiór odpadów odbywa się od godziny 6.00. 

UWAGA!! Odpady wielkogabarytowe to stare meble np. szafy, stoły, kanapy, wykładziny, krzesła, fotele, okna, drzwi, nieuszkodzona 
ceramika sanitarna np. sedesy, umywalki, brodziki z tworzyw sztucznych, dywany, materace, pierzyny, rowery, duże zabawki itp. 
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego (np.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, wentylatory elektryczne), małogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego (np.: odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz 
wagi), sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny (np.: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), notebooki, 
kalkulatory, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony), sprzęt audiowizualny (np.: radia, telewizory, kamery, 
sprzęt hi-fi), 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). 
 
Zużyte opony. Do czterech opon z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków oraz do dwóch opon ze sprzętów rolniczych 
i samochodów dostawczych. 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – Remondis Sp. z o.o. - tel.  41 262 41 00 

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK - tel. 15 866 13 98 ; 885 851 241 
 



 

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów 
komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Zawichost na rok 2023 

Miejscowość 

Miesiąc 

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

MIASTO ZAWICHOST – ZABUDOWA WIELORODZINNA 

Niesegregowane odpady komunalne 

Zawichost – budownictwo wielorodzinne (adresy) – 

(czwartek) 

5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 

12 9 9 13 11 9 13 10 14 12 9 14 

19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 

  30   29  31   30  

Metale i tworzywa sztuczne – worki żółte na metale i tworzywa sztuczne 

Papier – worki niebieskie na papier i makulaturę – P 

Szkło – worki zielone na opakowania ze szkła – SZ 

Zawichost – budownictwo wielorodzinne (adresy) – 

(środa) 

18 15 15 12 10 7 5 
2, 
30 

27 25 22 20 

P SZ P SZ P SZ P SZ P SZ P SZ 
 

BIO – worki brązowe na odpady zielone i ulegające biodegradacji 

Zawichost – budownictwo wielorodzinne (adresy) – 

(czwartek) 

   6 4 1 6 3 7 5   

12 9 9 13 11 9 13 10 14 12 9 14 

   20 18 15 20 17 21 19   

   27 25 22 27 24 28 26   

     29  31     

Pojemniki i worki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów i surowców odbywa się od godziny 6.00. 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych opon z terenu Gminy Zawichost na rok 2023 

Miejscowość Data 

Zawichost (wszystkie ulice) 28.08.2023 

Odpady wielkogabarytowe, sprzęt RTV/AGD i opony należy wystawić przed posesję. Odbiór odpadów odbywa się od godziny 6.00. 

UWAGA!! Odpady wielkogabarytowe to stare meble np. szafy, stoły, kanapy, wykładziny, krzesła, fotele, okna, drzwi, nieuszkodzona 
ceramika sanitarna np. sedesy, umywalki, brodziki z tworzyw sztucznych, dywany, materace, pierzyny, rowery, duże zabawki itp. 
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego (np.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, wentylatory elektryczne), małogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego (np.: odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz 
wagi), sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny (np.: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), notebooki, 
kalkulatory, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony), sprzęt audiowizualny (np.: radia, telewizory, kamery, 
sprzęt hi-fi), 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). 
 
Zużyte opony. Do czterech opon z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków oraz do dwóch opon ze sprzętów rolniczych 
i samochodów dostawczych. 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – Remondis Sp. z o.o. - tel.  41 262 41 00 

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK - tel. 15 866 13 98; 885 851 241 

 


