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 „2-4 tydzień Środa” 

Rukławki, Rzeck, Józefowo, Rasząg, ul. Hubalczyków 

 

 

 WYSTAWKA: 30.09.2022,  31.03.2023 - odpady wystawić w dniu wystawki 

do godz. 7
.15

. 

 ZBIÓRKA WYSTAWKA: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

RTV, AGD, opony samochody osobowe, zabawki, tekstylia. 

 ODPADY NIE ODBIERANE NA WYSTAWKACH: odpady remontowo-

budowlane, części samochodowe, odpady BIO. 

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą NR XXVII/152/20Rady Miejskiej w Biskupcuz dnia 19 

listopada 2020r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Biskupiec ustala się zasady rozmieszczania 

urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

 w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnym z harmonogramem 

odbioru odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić 

pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych dla 

przedsiębiorcy odbierającego odpady poprzez wystawienie ich na 

chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu 

wyodrębnionym umożliwiającym odebranie odpadów, bez konieczności 

otwierania wejścia na teren nieruchomości. 

 

 Pojemniki na odpady lub worki do segregacji należy wystawić w dniu 

odbioru na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren do nieruchomości 

do godz. 7
15

 w przypadku nie wystawienia zostanie sporządzona 

dokumentacja fotograficzna i nie będzie dodatkowego odbioru odpadów 

 

 W przypadku  pełnego pojemnika na odpady zmieszane, należy 

pozostawić je w  czarnym plastikowym  worku obok pojemnika na 

odpady. 

 

 Odpady BIO poza terminem odbioru odpadów segregowanych można 

dostarczać we własnym zakresie do PSZOK, który zlokalizowany jest na 

oczyszczalni ścieków w Rzecku. 

 

 Odpady remontowo-budowlane można dostarczyć  we własnym zakresie 

do PSZOK w ilości 1 m
3
/rok  za darmo, powyżej 1m

3
/rok odpłatnie. 

 

 Informujemy że w miesiącach czerwiec – październik odpady 

biodegradowalne będą odbierane w dniach odbioru odpadów 

niesegregowanych. Odpady BIO ( brązowe worki) prosimy wystawiać 

przy pojemnikach. 

 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE CZĘŚCI SAMOCHODOWE, OPONY 

ROLNICZE I CIĘŻAROWE, FOLIE Z SIANOKISZONKI NIE SĄ 

ODPADAMI KOMUNALNYMI I NIE BĘDĄ ODBIERANE PRZEZ 

PWIK BISKUPIEC. 

 

 

 

Miesiąc Dni wywozu nieczystości zmieszanych  SEGREGACJA 

Maj 2022 4 18   

Czerwiec 1 15 29  

Lipiec 13 27   

Sierpień 10 24   

Wrzesień 7 21   

Październik 5 19   

Listopad 2 16 30  

Grudzień 14 28   

Styczeń 2023 11 25   

Luty 8 22   

Marzec 8 22   

Kwiecień 5 19 29(sobota)  

Maj 17 31   


