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ź gazety i czasopisma
ź papier szkolny i biurowy
ź książki i zeszyty
ź torebki papierowe
ź papier pakowy
ź pudełka kartonowe
ź tekturę

ź zabrudzonego tłustego papieru
ź papieru z folią
ź kartonów po mleku i napojach
ź papieru przebitkowego (rachunki, faktury, 

paragony)
ź pieluch jednorazowych
ź podpasek, artykułów higienicznych
ź lakierowanego lub foliowanego papieru 

z folderów
ź tapet

ź usuń zszywki, metalowe części i 
plastikowe opakowania

ź opakowania po jogurtach
ź butelki po napojach (typu pet)
ź plastikowe zakrętki, metalowe kapsle
ź plastikowe torebki, worki, reklamówki
ź plastikowe koszyczki po owocach
ź opakowania po chemii gospodarczej 

i kosmetykach
ź puszki po napojach, sokach, konserwach
ź kartony po mleku i napojach

ź opakowań po olejach i smarach
ź opakowań po lekach
ź zabawek
ź sprzętu AGD
ź styropianu
ź opakowań po aerozolach
ź puszek po farbach i lakierach
ź innych odpadów komunalnych
ź opakowań po środkach ochrony roślin

ź wrzucaj puste opakowania
ź przed wrzuceniem zgnieć
ź nie trzeba ich myć i zdejmować etykiet

ź butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności

ź butelki po napojach alkoholowych
ź szklane opakowania po kosmetykach

ź worki z odkurzaczy
ź sznurki i wstążki
ź odpady higieniczne, np. waciki, pieluchy, 

podpaski
ź ceramikę, zbite szkło
ź zimny popiół z węgla i koksu
ź niedopałki papierosów
ź zmiotki (śmieci)
ź butelki po oleju spożywczym

ź kieliszków i kryształów
ź fajansu
ź porcelany i ceramiki
ź luster
ź żarówek, świetlówek, reflektorów
ź zniczy, termometrów, kineskopów
ź naczyń żaroodpornych
ź szkła okularowego
ź ekranów i lamp telewizyjnych
ź szyb samochodowych i okiennych

ź zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego

ź odpadów wielkogabarytowych
ź zużytych opon
ź chemikaliów
ź przeterminowanych leków
ź termometrów rtęciowych
ź baterii i akumulatorów
ź odpadów budowlanych i rozbiórkowych
ź żarówek

ź nie tłucz szkła przed wrzuceniem do 
pojemnika

ź wrzucaj puste opakowania
ź wrzucaj bez nakrętek

ź nie wrzucaj gorącego popiołu

Pojemniki, worki, wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady zielone i opony należy umieszczać 
przed posesją przy drodze publicznej, w dniu określonym w harmonogramie do godz. 6:00 w dniu odbioru.

W razie nie otrzymania worków do odpadów selektywnych od firmy można zgłosić się po odbiór zestawu worków do Urzędu Gminy pok. 12 
Harmonogram obowiązuje od dnia: 2017-01-01



Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnychPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnychPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Gmina Suchy Dąb podpisała porozumienie z Gminą Miejską Tczew w sprawie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK jest zlokalizowany przy ulicy Rokickiej w Tczewie przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 18:00, w sobotę w godzinach: 6:00 - 14:00. tel. 58 532 83 72

Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb mogą nieodpłatnie oddawać do PSZOK-u odpady selektywnie zebrane takie jak: • makulaturę, szkło okienne, tworzywa sztuczne np. meble ogrodowe, metale, odpady 
wielomateriałowe, • zużyte opony, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, • meble i odpady wielkogabarytowe, • odpady zielone, • leki i chemikalia, • odpady budowlane 

i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych do 1m3/msc

* Zużyte baterie oraz przeterminowane leki odbierane są z punktów (pojemników) znajdujących się na terenie Gminy Suchy Dąb odpowiednio: 
baterie: Zespół Szkół w Suchym Dębie, Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku, Urząd Gminy w Suchym Dębie. leki: Apteka w Suchym Dębie.

Harmonogram obowiązuje od dnia: 2017-01-01

Miejscowości Nazwa odbieranego odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Wróblewo, Grabiny-Zameczek, 
Osice, Steblewo, Koźliny

Odpady zmieszane 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

Odpady segregowane 4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6

Wielkogabaryty 17

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, NIEBEZPIECZNE

14

BIO (odpady zielone) 19 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16 27

Opony do 6 szt. 16

Ostrowite, Suchy Dąb, 
Krzywe Koło, Koźliny (osiedle)

Odpady zmieszane 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 6, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27

Odpady segregowane 11 8 8 5 6 14 12 9 6 4 15 13

Wielkogabaryty 24

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, NIEBEZPIECZNE

21

BIO (odpady zielone) 10 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16 28

Opony do 6 szt. 15

Cała gmina Baterie* 7 20

Cała gmina Leki* 1 7 6 6

Informacja dotycząca wysokości :opłat miesięcznychopłat miesięcznych

Pojemniki, worki, wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
niebezpieczne, odpady zielone i opony należy umieszczać przed posesją przy drodze 
publicznej, w dniu określonym w harmonogramie do godz. 6:00 w dniu odbioru.

Informacja dotycząca wysokości :opłat miesięcznych
:gospodarstwo jednoosobowe

odpady selektywne  20,70 zł, nieselektywne: 46,50 zł,
:gospodarstwo więcej niż jednoosobowe

odpady selektywne  41,50 zł, nieselektywne: 77,50 zł,
:w nieruchomościach, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

pojemnik 110/120 l: odpady selektywne  19,00 zł, nieselektywne: 32,20 zł,
pojemnik 240 l: odpady selektywne  36,20 zł, nieselektywne: 61,50 zł,
pojemnik 1100 l: odpady selektywne  136,00 zł, nieselektywne: 233,00 zł,

Płatność za  z górydwa miesiącedwa miesiącePłatność za  z górydwa miesiące
do 15 stycznia 2017 r. za styczeń i luty

do 15 marca 2017 r.  za marzec i kwiecień

do 15 maja 2017 r.  za maj i czerwiec

do 15 lipca 2017 r.  za lipiec i sierpień

do 15 września 2017 r.  za wrzesień i październik

do 15 listopada 2017 r.  za listopad i grudzień

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA SUCHY DĄB2017

Altvater Piła Sp. z o.o.
Zakład w Rusocinie
ul. Transportowa 2
83-031 Rusocin

tel. 602435932, 604184886

www.grupa-eneris.pl

Urząd Gminy w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb
tel. 58 682 86 20 wew. 39

www.suchy-dab.pl 
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