
 

 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GMINA TRĄBKI WIELKIE 

Harmonogram odbioru odpadów od 1.04.2023 do 31.03.2024 
 

dla nieruchomości z utrudnionym dojazdem 

PAPIER SZKŁO 
METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE 
BIO ODPADY ZMIESZANE OBJAZDOWA ZBIÓRKA 

ODPADÓW 
WRZUCAMY: 

opakowania z papieru, karton, 
tekturę(także falistą), gazety, 

czasopisma itp. 
 
 

NIE WRZUCAMY: 
papieru zalaminowanego, 

zatłuszczonego, papierowych 
worków po nawozach, 

cemencie, tapet, pieluch 
jednorazowych, innych 

materiałów higienicznych 
 

USUŃ PLASTIKOWE CZĘŚCI 
Z KARTONOWYCH 

OPAKOWAŃ 

WRZUCAMY: 
butelki i słoiki po 

napojach 
i żywności 

 
 

NIE 
WRZUCAMY: 

ceramiki, 
porcelany, 

doniczek, fajansu, 
kryształów, szkła 

okiennego, 
okularowego i 

żaroodpornego, 
luster itp. 

 
WRZUCAJ 

PUSTE 
OPAKOWANIA 

BEZ NAKRĘTEK 
  

WRZUCAMY: 
zgniecione plastikowe butelki po 

napojach, opakowania po 
produktach spożywczych wykonane 

z tworzyw sztucznych, folie, 
reklamówki, opakowania 

wielomateriałowe, tzw. tetrapak (np. 
kartony po mleku, napojach) itp., 

styropian pochodzący z 
gospodarstwa domowego (np. 

stanowiący opakowania sprzętu 
AGD, RTV 

 
NIE WRZUCAMY: 

Pełnych butelek i pojemników, 
zużytych artykułów medycznych, 
opakowań po olejach silnikowych, 

plastików samochodowych, doniczek 
 

WRZUCAJ TYLKO PUSTE 
OPAKOWANIA, NIE TRZEBA ICH 

MYĆ I ZDEJMOWAĆ ETYKIET 

WRZUCAMY: 
odpadki warzywne i 

owocowe (w tym obierki), 
gałęzie drzew i krzewów, 
skoszoną trawę, liście, 

kwiaty, trociny i korę drzew, 
zabrudzone ręczniki 

papierowe, resztki jedzenia 
itp. 

 
NIE WRZUCAMY: 

Mięsa, kości i odchodów 
zwierząt, popiołu z węgla 

kamiennego, drewna 
impregnowanego, ziemi i 
kamieni, w tym zdjętej z 
ziemi darni i krzewów, 

których korzenie zawierają 
duże ilości gleby 

 
ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 

WRZUCAMY: 
papier powleczony folią , papier 

zatłuszczony i mocno zabrudzony, 
zatłuszczone, jednorazowe opakowania z 
papieru i naczynia jednorazowe, zużyte 

artykuły higieniczne w tych pieluchy 
jednorazowe, kości zwierząt i surowe mięso, 

odchody zwierząt i materiały nimi 
zanieczyszczone (w tym żwirek dla kota i 
ściółka dla gryzoni)naczynia ceramiczne, 

porcelanowe, fajans, kryształy, szkło 
okularowe, zimny popiół, worki z odkurzacza 

i opakowania po aerozolach 
 

NIE WRZUCAMY: 
Odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

niebezpiecznych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, części 

samochodowych, w tym opon, opakowań po 
olejach silnikowych i smarach, puszek i 
pojemników po farbach i lekach, baterii i 

akumulatorów, leków i zużytych artykułów 
medycznych 

NIE WRZUCAJ GORĄCEGO POPIOŁU 

WYSTAWIAMY: 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 

meble (kanapy, fotele, szafy, 
stoły,itp.) wózki dziecięce, rowery, 
sanki, narty, dywany, wykładziny, 

materace, zabawki, lustra, suszarki 
na pranie, karnisze, doniczki, 

wieszaki itp. 
SPRZĘT ELEKTRYCZNY 

I ELEKTRONICZNY: 
komputery, drukarki, telewizory, 

lodówki, radia, mikrofalówki,  roboty 
kuchenne, telefony, czajniki elektryczne 

itp. 
OPONY: samochodowe, 

motocyklowe i motorowerowe. 
NIE WYSTAWIAMY: 

brodzików łazienkowych, kabin 
prysznicowych, sedesów, umywalek, 

zlewów, odpadów budowlanych i 
remontowych np. gruzu, wełny 

mineralnej, płyt gipsowo-
kartonowych, styropianu, okien i 

drzwi itp. 
części,  plastików i foteli 

samochodowych, 
niekompletnego sprzętu 

elektrycznego 

REJON MIEJSCOWOŚĆ 
dzień 

odbioru* 
grupa odpadów: KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC 

ODBIÓR 
GABARYTÓW, 
OPON, ZSEiE 

I-VII 

Gołębiewko, Gołębiewo 
Średnie, Gołębiewo Wielkie, 
Kaczki, Kleszczewo , 
Klępiny, Kłodawa, 
Łaguszewo, Rościszewko, 
Rościszewo, Sobowidz, 
Trąbki Małe, Trąbki Wielkie, 
Zła Wieś,  

Cz 

PAPIER 27  9  31  26  7  15  

25.05.2023 
 

9.11.2023 

SZKŁO 27  22  31  26  14  8  
METALE I 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

14 11 9 20 18 14 12 16 7 11 15 7 

BIO 6,20 5,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 3,30 28 25 22 21 

ZMIESZANE 6,20 5,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 3,16,30 14,28 11,25 8,22 7,21 

Błotnia, Cząstkowo,  
Czerniec, Czerniewo, 
Domachowo, Drzewina, 
Ełganowo, Graniczna Wieś,  
Mierzeszyn, Pawłowo, 
Postołowa,  Warcz, 
Zaskoczyn,   

Pt 

PAPIER 28  10   1 27  8  16  

29.05.2023 
 

20.11.2023 

SZKŁO 28  23   1 27  15  9  
METALE I 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

15 12 10 21 19 15 13 17 8 12 16 8 

BIO 7,21 6,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 4 1,29 26 23 22 

ZMIESZANE 7,21 6,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 4,17 1,15,29 12,26 9,23 8,22 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK w Trąbkach Wielkich 
Lokalizacja: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa 30 (teren oczyszczalni ścieków) Godz. 
otwarcia: wt. – pt.: 9:00-16:00, sob. 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy, nr tel.: 538 579 997 
Na PSZOK nie można oddawać odpadów pochodzących z działalności gospodarczej!  
Na PSZOK można dostarczyć: papier i tekturę; tworzywa sztuczne; metale; szkło; 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe; opony 
pochodzące z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów, motocykli w ilości 
do 4 sztuk rocznie na 1 gospodarstwo domowe; zużyte akumulatory i baterie; żarówki 
i świetlówki; odzież; tekstylia; leki i chemikalia; bioodpady; beton, gruz w ilości do 2 
m3 /rok na 1 gospodarstwo domowe; odpady budowlano-remontowe (z wyłączeniem 
materiałów izolacyjnych np. płyt azbestowo-cementowych, wełny mineralnej, papy i 
styropianu) itp. 

dzień odbioru* - jeżeli w danym tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od 
pracy, odbiór odpadów zostanie zrealizowany w następnym dniu roboczym 
 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 
Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić przy drodze publicznej w miejscu umożliwiającym 
bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów najpóźniej o godzinie 6:00 
rano w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Reklamacje należy zgłaszać 
niezwłocznie, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Trąbkach Wielkich, poprzez e-mail lub telefonicznie. 
Pojemniki są własnością wykonawcy usługi odbioru, są wypożyczane mieszkańcom. W przypadku 
uszkodzenia/zniszczenia pojemnika w wyniku działania mieszkańca zostanie wystawiona faktura 
do zapłaty za pojemnik. 


