
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH Z TERENU 
GMINY WEJHEROWO STYCZEO – GRUDZIEO 2021 rok 

MIEJSCOWOŚD 

GOŚCICINO:  Astronomiczna, Bajkowa, Basztowa, Błękitna, Bukowa, Bursztynowa, 

Drzewiarza, Dworska, Fabryczna, Fiołkowa, Granitowa, Grzybowa, Gwiezdna, Hetmaoska, 
Irysowa, Jagiellooska, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jodłowa, Kasztelaoska, K. Grubby, Konwaliowa, 
Koralowa, Kosmiczna, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Lazurowa, Łąkowa, Łukowa, 
Magnacka, Mikołaja, Miodowa, Nadrzeczna, Narcyzowa, Okrężna, Orbitalna, Orzechowa, Piękna, 
Planetarna, Platynowa, Polarna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Prosta, Robakowska, 
Rycerska, Satelitarna, Słoneczna od torów na południe, Stokrotek, Stolarska, Strażacka, 
Szafirowa, Szczęśliwa, Szlachecka, Świerkowa, Turkusowa, Urocza, Wąska, Wrzosowa, 
Wschodnia, Zachodnia, Zaciszna, Zamkowa, Zielona, Zielony Dwór, Ziemska, Żurawia, Żwirowa 

FRAKCJA ODPADU 
DATA WYWOZU 

Miesiąc / Dzień tygodnia 

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

ODPADY ZMIESZANE 

8 4 4 1 13 10 8 5 2 14 12 9 

21 18 18 15 27 24 22 19 16 28 25 23 

- - - 29 - - - - 30 - - - 

-O
D

P
A

D
Y 

SE
G
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O
W

A
N

E ODPADY BIO 
(KUCHENNE) 

8 4 4 1 13 4 1 5 2 14 12 9 

21 18 18 15 27 10 8 12 9 28 25 23 

- - - 29 - 17 15 19 16 - - - 

- - - - - 24 22 26 30 - - - 

- - - - - - 29 - - - - - 

Plastik i Metal i 
Opakowania 

wielomateriałowe  
21 18 18 15 13 10 8 5 2,30 28 25 23 

Makulatura 21 18 18 15 13 10 8 5 2,30 28 25 23 

Szkło 8 4 4 1,29 27 24 22 19 16 14 12 9 

Popiół 8 4 4 1,29 27 - - - - 14 12 9 

Odpady zielone - - - 29 27 24 22 19 16 14 12 - 

Odpady wielkogabarytowe - - - 3 - - - - - 2 - - 

4.02.2020r. – zbiórka choinek 

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawid przed posesję w dniu wywozu do godz. 7.00 (z wyjątkiem sytuacji, 
gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).Firma wywozowa odbiera każdą ilośd odpadów selektywnie zebranych - 
zostawiając worki na wymianę w liczbie wystawionych lecz nie więcej niż ilośd osób wskazanych w deklaracji.  
UWAGA: do pojemników na odpady nie wrzucamy: gruzu, kamieni, płytek ceramicznych, elementów samochodowych, farb, 
klejów, materiałów izolacyjnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych. 
 
Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych należy zgłaszad firmie wywozowej – Przedsiębiorstwo Komunalne 
„AGORA” Sp. z o.o. pod nr tel. 58 672 17 23 następnego dnia roboczego, przypadającego bezpośrednio po dniu planowanego 
wywozu.  
Sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi obsługuje Referat Gospodarki Odpadami i Środowiska                       
UG Wejherowo: 
- deklaracje i sprawy związane z opłatą nr tel. 58 67 79 736 
- wywóz odpadów nr tel. 58 67 79 706. 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. stolarka okienna i drzwiowa bez szyb, armatura sanitarna, meble, materace, kanapy, 

dywany, wykładziny) – w roku przeprowadza się dwie zbiórki (wiosenną oraz jesienną), odbierane są po wcześniejszym 

zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpid wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę wywozową 

– Przedsiębiorstwo Komunalne „AGORA” Sp. z o.o. pod nr tel. 58 672 17 23 oraz 606 368 454najpóźniej dwa dni przed 

planowanym terminem odbioru. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia 

wywozu nie zostaną odebrane. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie są odbierane: odpadów budowlanych, 

odpadów niebezpiecznych, części samochodowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

ODPADY BIODEGRADOWALNE BIO – (odpady kuchenne i resztki roślinne). Frakcja zbierana do małych worków 

biodegradowalnych o poj. 8-10 l, następnie umieszczana w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym z napisem 

"BIO". W ramach opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi przysługuje ilośd 150 szt./gospodarstwo domowe – małe 

woreczki 8-10 l. W sytuacji wykorzystania określonej ilości, woreczki biodegradowalne należy zakupid na własny koszt. 



 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE WEJHEROWO 
GDZIE WRZUCAMY? CO WRZUCAMY? CZEGO NIE WRZUCAMY DODATKOWE ZALECENIA 

ODPADY BIO (KUCHENNE) 
Pojemniki lub worki – kolor 
BRĄZOWY 

Odpady żywnościowe 
pochodzące zarówno z 
przygotowania posiłków, jak i 
resztek pokonsumpcyjnych: 
- resztki żywności pochodzenia 
roślinnego, 
- przetwory mączne: pizza, 
makaron, pierogi, pieczywo, 
- przeterminowane słodycze, 
- skorupki jaj, 
- fusy po kawie i herbacie 

- liści, trawy (odpadów 
zielonych), 
- nabiału i jego przetworów, 
- mięsa, wędlin, ryb, kości, 
- olej i tłuszcze jadalne, 
- drewna, płyt wiórowych, 
trocin, sorbentu, żwirku z 
kuwety i innych 
zanieczyszczonych 
odchodami zwierzęcymi 

 

MAKULATURA 
Pojemniki lub worki –kolor 
NIEBIESKI 

-każdy rodzaj papieru: gazetowy, 
pakowy, kredowy, książki, 
tektura, 
-worki po cemencie, suchych 
zaprawach i klejach, 
-tapety (bez tynku) 

-kalka techniczna, maszynowa, Opakowania muszą byd PUSTE 
Nie muszą byd czyste 
Nakrętki lekko odkręcad -nie 
trzeba usuwad. 

PLASTIK I METAL I OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
Pojemniki lub worki –kolor ŻÓŁTY 

-wszystkie worki foliowe, 
-folia opakowaniowa, 
-butelki po napojach, chemii 
gospodarczej, nakrętki, 
-opakowania po wędlinach, 
owocach i warzywach, 
-doniczki plastikowe, wiaderka, 
-puste opakowania po farbach, 
olejach, 
-styropian opakowaniowy, 
- opakowania wielomateriałowe: 
kartoniki po napojach, mleku, 
Drobne odpady metalowe: 
-zakrętki od słoików, butelek, 
puszki aluminiowe, metalowe 
(również puste puszki po 
farbach), folia aluminiowa: 
opakowania po chipsach, kawie, 
wieczka po jogurtach, serkach 

-siatki biodegradowalne, 
- styropian budowlany 

Opakowania muszą byd PUSTE, 
Nie muszą byd czyste. Usunąd 
należy tylko etykiety 
termokurczliwe (np. z soku 
Kubuś)-papierowe etykiety 
można zostawid. 

SZKŁO 
Pojemniki lub worki –kolor 
ZIELONY 

Opakowania szklane bezbarwne i 
kolorowe po  produktach 
spożywczych, kosmetycznych, 
chemicznych z gospodarstwa 
domowego np.: butelki, słoiki 

-szyby okienne, samochodowe, 
kineskopy 
szklanki  duralex, żaroodporne, 
talerze, porcelana, fajans,  
żarówki oraz świetlówki, 
- reklamówki i worki foliowe 

Nie muszą byd czyste 
Muszą byd PUSTE 
Do jednego pojemnika/worka 
wrzucamy szkło bezbarwne  i 
kolorowe.  

POPIÓŁ Pojemniki lub worki –
kolor SZARY 
(odbierany selektywnie w okresie 
październik-maj) 

Popiół pochodzący z palenisk 
domowych(po spaleniu węgla, 
miału, drewna, itp.) 

Innych frakcji odpadów, gwoździ, 
śrub, itp. gorącego popiołu 

Można wykorzystad swój 
pojemnik, jeżeli będzie służył 
tylkodo popiołu i będzie 
oznaczony. 

ODPADY ZIELONE Pojemniki lub 
worki - kolor BRĄZOWY 
(odbierane w okresie ich 
powstawania tj. kwiecieo-
listopad, styczeo (zbiórka 
choinek) 

Odpady ulegające biodegradacji 
tj.: 
- trawa, 
- liście, 
- rozdrobnione gałęzie, 

Innych frakcji odpadów, ziemi, 
piasku, kamieni. Odpadów 
pochodzenia mięsnego np. kości. 

 

 


