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HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ

Zmieszane BIO
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2021-2022

Lipiec 2, 16, 30 2, 16, 30 16 2, 16, 30 19

Sierpień 13, 27  17, 31 17 13, 27 18

Wrzesień 10, 24 14, 28 16 10, 24 17 30 10

Październik 8, 22 12, 26 18 8, 22 18

Listopad 5, 19 9, 23 16 5, 19 18

Grudzień 3, 17, 31 7, 21 16 3, 17, 31 17 3

Styczeń 14, 28 4, 18 18 14, 28 18

Luty 11, 25 1, 15 16 11, 25 15 28

Marzec 11, 25 1, 15, 29 16 11, 25 18 11

Kwiecień 8, 22 12, 26 23 8, 22 23

Maj 6, 20 10, 24 17 6, 20 18

Czerwiec 3, 17 7, 21 18 3, 17 17 3

Harmonogram odbioru dla ulic: Kolejowa, Zielona, Tartaczna, Drzewna, Ukośna, Cicha, Siewna, Spokojna, Krakówka, 
Sannicka.

Metale, Tworzywa 
Sztuczne

Szkło i 
Makulatura

Meble i odpady 
wielkogabarytowe (w tym 

pochodzenia remontowego, 
np. sedes, okna, drzwi); opony 
od samochodów osobowych.

 Zużyty sprzęt 
elektryczny i 

elektroniczny; 
odpady 

niebezpieczne i 
przeterminowane 

chemikalia.

Informujemy o konieczności udostępnienia pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jak również worków przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie poprzez wystawienie ich przed posesję lub do najbliższej ulicy w godzinach porannych w dniu planowanego 

odbioru lub wieczorem w dniu poprzedzającym planowany odbiór odpadów. Odbiory realizowane są w dniach poniedziałek - sobota w godzinach 06:00 - 20:00.

 W przypadku wystawienie dodatkowych worków prosimy o trwałe oznakowanie ich napisami PAPIER, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, BIO (np. wodoodpornym 
markerem). Informujemy również o konieczności pocięcia udostępnionych do odbioru gałęzi (krzewy, wycięte drzewa) na odcinki o długości nieprzekraczającej 0,5 metra- 

dotyczy osób objętych systemem odbioru odpadów BIO. Jednocześnie informujemy, iż choinki w terminach od 1 stycznia do 15 lutego będą odbierane w całości.

Informujemy również, że istnieje możliwość zamówienia worka big-bag dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez złożenie w 
Urzędzie Miasta Płocka wniosku na odbiór tych odpadów z adnotacją, iż w ramach opłaty przysługuje 1 szt. worka big-bag/nieruchomość lub lokal mieszkalny/rok. Za 

każdy dodatkowy worek ponad wskazany limit obowiązuje dodatkowa opłata.

Zużyte baterie należy oddawać do punktów zbiórki znajdujących się na terenie jednostek oświatowych. W przypadku zużytych, niesprawnych lub niepotrzebnych 
akumulatorów informujemy, że istnieje obowiązek oddania ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W przypadku, gdy dojazd pojazdem ciężarowym przeznaczonym do odbioru odpadów jest szczególnie utrudniony lub wymaga przejazdu przez gruntową drogę prywatną 
odpady odbierane będą z miejsca do którego właściciel nieruchomości wystawił odpady tj. do drogi publicznej lub do innego najbliższego miejsca, z którego odbiór 

odpadów komunalnych będzie możliwy. W przypadku złożenia przez właściciela drogi prywatnej stosownego oświadczenia o rezygnacji z roszczeń w przypadku 
uszkodzenia tejże drogi, odpady będą odbierane bezpośrednio spod posesji jeżeli tylko dojazd będzie możliwy.

Odpady będące zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także odpady niebezpieczne oraz przeterminowane chemikalia należy udostępniać do odbioru w 
czytelnie oznakowanych przez mieszkańca workach.

Aplikacja Localspot
Informujemy również, że na potrzeby mieszkańców została udostępniona aplikacja pn.: Localspot, która umożliwia ustawienie przypomnienia o terminie odbioru 

poszczególnych rodzajów odpadów. Aplikacja jest możliwa do pobrania za pośrednictwem serwisów Google Play oraz AppStore.

Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujace się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek:

 
 Apteka na Radziwiu ul. Kolejowa 41;

 Apteka  ul. Królewiecka 2;
 Apteka LAWENDA ul. Gierzyńskiego 17;

 Apteka "ZDROWOTEKA" ul. Pułku Artylerii Lekkiej 2;
 Apteka VITA ul. Otolińska 8; 

Apteka LAWENDA ul. Górna 32.
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