
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13 9 9 7 5 1,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

26 23 23 20 18 15

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,29 12,26 12,26 10,23 21 18

01.02 01.03 24.05

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 1

Bałcyny, 
Smykówko, 
Lipowo, 
Marynowo, 
Nowy 
Folwark, 
Lesiak 
Lipowski, 
Podlesie, 
Ryńskie

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

01.02 24.05

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

meble i inne odpady wielkogabarytowe 

popiół 

SZKŁO

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

MAKULATURA

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11 5 5 2,30 28 25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

22 19 19 16 14 11

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,29 12,26 12,26 10,23 21 18

02.02 02.03 25.05

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 2

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
02.02 25.05

Brzydowo, 
Ornowo, 
Kraplewo, 
Lichtajny, 
Smykowo

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

8,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

8,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

8 3 3,31 28 26 23

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

20 17 17 14 12 9

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

8,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,29 12,26 12,26 10,23 21 18

03.02 03.03 26.05

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał się 

będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 3

Samborowo, 
Samborówko, 
Czyżówka, 
Zabłocie

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
03.02 26.05



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11 5 5 2,30 28 25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

22 19 19 16 14 11

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,29 12,26 12,26 10,23 21 18

04.02 04.03 27.05

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 4

Tyrowo, 
Morliny, 
Czarny 
Róg, 
Przylądek

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
04.02 27.05



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

5,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

5,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

5 1 1,29 26 24 21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

18 15 15 12 10 7

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

5,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,29 12,26 12,26 10,23 21 18

09.02 09.03 08.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 5

Turznica, 
Wirwajdy, 
Nastajki, 
Reszki, 
Gruda, 
Gierłoż, 
Ciemniak, 
Nowa 
Gierłoż, 
Naprom

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
09.02 08.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

4,15,28 11,25 11,25 9,22 7,20 4,17

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

4,15,28 11,25 11,25 9,22 7,20 4,17

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

4,15 11 11 9 7 4

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

28 25 25 22 20 17

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

4,15,28 11,25 11,25 9,22 7,20 4,17

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,29 12,26 12,26 10,23 21 18

10.02 10.03 09.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 6

Lubajny, 
Nowe 
Siedlisko, 
Zwierzewo

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
10.02 09.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

5,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

5,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

5 1 1,29 26 24 21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

18 15 15 12 10 7

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

5,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,29 12,26 12,26 10,23 21 18

11.02 11.03 10.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 7

Wałdowo, 
Glaznoty, 
Klonowo, 
Wólka 
Klonowska, 
Pietrzwałd, 
Wygoda, 
Zajączki, 
Wysoka 
Wieś

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
11.02 10.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13 9 9 7 5 1,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

26 23 23 20 18 15

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,29 12,26 12,26 10,23 21 18

16.02 16.03 15.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 8

Szyldak, 
Ostrowin, 
Janowo, 
Giętlewo, 
Miejska 
Wola

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
16.02 15.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

4,15,28 11,25 11,25 9,22 7,20 4,17

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

4,15,28 11,25 11,25 9,22 7,20 4,17

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

4,15 11 11 9 7 4

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

28 25 25 22 20 17

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

4,15,28 11,25 11,25 9,22 7,20 4,17

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,29 12,26 12,26 10,23 21 18

17.02 17.03 16.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 9

Grabin, 
Grabinek, 
Idzbark, 
Górka, 
Lipowiec, 
Worniny, 
Wólka 
Lichtańska, 
Idzbark 
Młyn, 
Wyżnice

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
17.02 16.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7 2 2,30 27 25 22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

19 16 16 13 11 8

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,29 12,26 12,26 10,23 21 18

18.02 18.03 17.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 10

Kajkowo, 
Szafranki, 
Cibory, 
Lesiak 
Ostródzki, 
Prusowo

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
18.02 17.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7 2 2,30 27 25 22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

19 16 16 13 11 8

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,29 12,26 12,26 10,23 21 18

23.02 23.03 22.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 11

Czerwona 
Karczma, 
Międzylesie, 
Ruś Mała, 
Warlity 
Wielkie

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
23.02 22.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7 2 2,30 27 25 22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

19 16 16 13 11 8

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

7,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,29 12,26 12,26 10,23 21 18

24.02 24.03 23.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał się 

będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 12

Dziadyk, 
Ryn, Durąg, 
Wólka 
Durąska, 
Pancerzyn, 
Rudno, 
Pobórze, 
Jankowiec, 
Bednarki

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
24.02 23.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11 5 5 2,30 28 25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

22 19 19 16 14 11

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

11,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,29 12,26 12,26 10,23 21 18

25.02 25.03 24.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał się 

będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 13

Jabłonka, 
Stare 
Jabłonki, 
Zawady Małe, 
Żurejny, 
Staszkowo, 
Buńki, Nowe 
Jabłonki, 
Szklarnia, 
Marciniaki, 
Gąski

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
25.02 24.06



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

9,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

9,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

9 4 4 1,29 27 24

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

21 18 18 15 13 10

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

9,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,29 12,26 12,26 10,23 21 18

25.02 25.03 24.06

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA GMINY OSTRÓDA REJON 14

Kątno

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
25.02 24.06


