
Urząd Miejski w Kolbuszowej
ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2272 222
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UWAGA

Rodzaj odpadu Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
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Tworzywa sztuczne, 
papier i tektura, 

Szkło, Butelki „PET”
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Kolbuszowa – Miasto – Rejon II – (ulice: 11- go Listopada, 3-go Maja, Armii Krajowej, S. Batorego, J. Bema, Budowlanych, B. Chrobrego, Fabryczna, Handlowa, Jaśminowa, J. Kilińskiego, 
Klonowa, Kolejowa, H. Kołłątaja, Kościuszki, Krakowska, J. Lelewela, Leśna, Lipowa, Niecała, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Piekarska, Piękna, J. Piłsudskiego, Południowa,  
B. Prusa, M. Reja, Rolnika, Różana, Ks. L. Ruczki, J. Rządzkiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Słoneczna, Sokołowska (nr. 16, 18, 20, 22, 24), Sportowa, Targowa, Towarowa, J. Wiktora (nr. 1, 3), 
Wiśniowa, Wolska, Wrzosowa, Zielona, Żytnia)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Kolbuszowa Miasto – Rejon II

PAMIĘTAJ!!!
NAKLEJ KOD KRESKOWY 
NA WORKACH/ POJEMNIKACH

Burmistrz Kolbuszowej przy-
pomina o wprowadzonym 
ustawowo obowiązku stoso-
wania kodów kreskowych 
do indywidualnego oznako-
wania pojemników i worków, 
przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych se-
gregowanych i niesegrego-
wanych na terenie Gminy 
Kolbuszowa. Kody kreskowe 
ma obowiązek stosować każ-
dy z właściciel nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi, który złożył 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 

1. Pojemniki z odpadami zmieszanymi i worki z surowcami wtórnymi muszą być wystawione poza ogrodzenie posesji do drogi przejazdu samochodu odbierającego odpady do godziny 7.00 
rano w dniu ich odbioru.

2. Odpady komunalne zmieszane gromadzimy w pojemniku, zabrania się wrzucania do nich substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, płynnych, medykamentów, przedmiotów 
zawierających rtęć i innych odpadów niebezpiecznych oraz gruzu, odpadów budowlanych i popiołu. 

3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot je odbierający przyjmie je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadomi o tym zdarzeniu Gminę.

4. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów segregowanych należy je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Piłsudskiego 111a, 36 – 100 Kolbuszowa.
5. Odbiór odpadów wystawionych niezgodnie z przedmiotowym harmonogramem nie podlega reklamacji.
6. W przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

właścicieli nieruchomości może poinformować Urząd Miejski w Kolbuszowej (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi) osobiście, telefonicznie – w godzinach pracy Urzędu, pocztą 
tradycyjną lub elektroniczną.

7. Zgłoszenie, należy wnieść niezwłocznie po stwierdzeniu niewłaściwego świadczenia usługi przez podmiot jednak nie później niż następnego dnia roboczego od zaistniałej sytuacji.
8. Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają pakietu kodów kreskowych oraz właściciele, którzy wykorzystali wszystkie kody, proszeni są o ich odbiór w biurze Referatu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Urzędu Miejskiego przy ul. Piekarskiej 15 w Kolbuszowej.



Tu wrzucamy:
• opakowania z papieru,  

karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy,  

zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.

Nie należy wrzucać:
• ręczników papierowych i zużytych 

chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego  

i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawo-

zach, cemencie i innych materia-
łach budowlanych,

• tapet,
• pieluch jednorazowych i podpasek
• zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych.

Zanim wrzucisz do worka!!!
• Usuń części, które nie są z papieru: 
spinacze, taśmy klejące, naklejki, 
folie, itp

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.

Nie należy wrzucać: odpadów niebezpiecznych (tj. przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego), odpadów remontowo-budowlanych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, metalu.

Tu wrzucamy:
• szklane opakowania po kosmetykach,
• butelki i słoiki szklane po napojach 

i żywności,
• butelki po napojach alkoholowych.

Nie należy wrzucać:
• ceramiki, doniczek, 

porcelany,  
fajansu, kryształów,

• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach,  
olejach silnikowych,

• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów. 

Zanim wrzucisz do worka!!!
• zdejmij zakrętki, kapsle, 
• opróżnij wyrzucane przedmioty  

z resztek produktów.

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go 
przed wrzuceniem do worka. Szkło 
można przetworzyć w całości i nie 
potrzebuje dodatkowych elementów 
by powstał z niego kolejny produkt.

Tu wrzucamy:
• skoszona trawa, liście,
• kwiaty doniczkowe i cięte,
• trociny i korę drzew,
• odpadki warzywne i owocowe 
• (w tym obierki itp.),
• rozdrobnione gałęzie drzew  

i krzewów,
• resztki jedzenia.

Nie należy wrzucać:
• resztek mięsa 
• i kości zwierząt,
• oleju jadalnego,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych 
• (w tym niebezpiecznych).

Uwaga!!!
• Na terenie wiejskim zaleca się 

założenie kompostowników.
• Odpady biodegradowalne 

przyjmowane są także w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów.

      

      

     

 

 

Tu wrzucamy:
• puste butelki plastikowe po 

kosmetykach i środkach czystości,
• plastikowe opakowania po żywności 

(np. po jogurtach, serkach, kefirach, 
margarynach),

• plastikowe zakrętki,
• folie i torebki z tworzyw sztucznych,
• opakowania wielomateriałowe (np. 

kartony po mleku i sokach),
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:
• butelek i pojemników z zawartością 

(pełnych),
• plastikowych zabawek, 
• opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych, 
• opakowań po olejach silnikowych, 
• części samochodowych,
• styropianu

PAPIER METALE I  
TWORZYWA  
SZTUCZNE

SZKŁO ODPADY
ULEGAJĄCE
BIODEGRADCJI

      

      

     

 

 

      

      

     

 

 

      

      

     

 

 

      

      

     

 

 

• puste, odkręcone i zgniecione 
plastikowe butelki po napojach,  
w kolorze niebieskim, zielonym  
oraz bezbarwne

BUTELKA PET


