
zmieszanych

styczeń 12, 26

luty 9, 23

zmieszanych bio plastik makulatura szkło gabaryty
marzec 9, 23 5, 19 5, 19 12, 26 8, 22 13
kwiecień 7, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 2, 16, 30 10, 23 6, 19
maj 5, 11, 18, 25 8, 14, 21, 28 14, 28 8, 21, 4, 17, 31
czerwiec 1, 8, 15, 22, 29 5, 11, 18, 25 11, 25 5, 18 14, 28 12
lipiec 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 9, 23 2, 16, 30 12, 26
sierpień 3, 10, 17, 24, 31 6, 13, 20, 27 6, 20 13, 27 9, 23
wrzesień 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24 3, 17 10, 24 6, 20
październik 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29 1, 15, 29 8, 22 4, 18 9
listopad 3, 16, 30 13, 26 13, 26 6, 19 2, 15, 29
grudzień 14, 28 10, 24 10, 24 3, 17, 31 13, 27 18

gabaryty

Dzień odbioru odpadów

Dzień odbioru odpadów
2021

11, 25

8, 22

szklanych

18

1, 15

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2021

2021
segregowanych

Odbiór odpadów odbywać się będzie od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
tel. 943484422, 26
e-mail:
selektywne@pgkkoszalin.pl
zmieszane@pgkkoszalin.pl
budowlane@pgkkoszalin.pl

www.pgkkoszalin.pl

Odpady segregowane, problemowe oraz budowlane przyjmuje :
PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie przyległym

do nieczynnego składowiska odpadów w Boboliczkach.
Godziny otwarcia:  środa 1030-1630, sobota 0800-1400

Termin odbioru choinek
od 02.01.2021 r. do 15.02.2021 r.

w dniu wywozu odpadów segregowanych.

Odbiór odpadów w workach 
wyłącznie z  nadrukiem
PGK Koszalin Sp. z o.o.

Zabudowa wielorodzinna

Urząd Miejski w Bobolicach
ul. Ratuszowa 1 
76-020 Bobolice
tel: 94 345 84 27
odpady@bobolice.pl
gmina@bobolice.pl



INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE BOBOLICE. 

 

 

 
PAPIER 

NIEBIESKI WOREK LUB POJEMNIK 

       
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

    ŻÓŁTY WOREK LUB POJEMNIK 

        
       SZKŁO 

    ZIELONY WOREK LUB POJEMNIK 

 
      BIO 

BRĄZOWY WOREK  LUB POJEMNIK 

Wrzucamy: 
gazety, czasopisma, ulotki, książki, zeszyty, 

torebki papierowe, tekturę, koperty, pudełka                 

z tektury i inne opakowania tekturowe, ścinki 

drukarskie, kartoniki po lekach, prospekty 

foliowane i lakierowane katalogi, papier z 

folderów reklamowych, itp. 

 

Wrzucamy: 

puste plastikowe butelki po: napojach, środkach 

czystości, szamponach, środkach zmiękczjących 

tkaniny, płynach do prania, środkach do pielęgnacji 

ciała, plastikowe opakowania po żywności                         

np. margarynie, opakowania po słodyczach, ciastkach, 

owocach, opakowania po mrożonkach, plastikowe 

zakrętki, folie, reklamówki, siateczki, torebki 

plastikowe, opakowania, które oprócz papieru 

zawierają inne materiały np. tworzywa sztuczne              

i folie metalowe (dotyczy to głównie opakowań                   

po sokach, mleku oraz innych produktach 

spożywczych), butelki po oleju spożywczym,  zabawki,  

plastikowe opakowania po środkach chwastobójczych         

i owadobójczych bez zawartości, niezabrudzony 

cementem styropian, szczoteczki do zębów, plastikowe 

opakowania po kosmetykach, plastikowe butelki                 

np. po ketchupie, musztardzie, plastkowe szufelki, 

miski, opakowania wielomateriałowe, puszki i inne 

odpady metalowe, itp. 

Wrzucamy:  
po usunięciu nakrętek, wieczka, kapsla: szklane 

butelki po napojach, sokach, alkoholach, ketchupie, 

occie, szklane słoiki po przetworach owocowo – 

warzywnych, majonezie, musztardzie, żywności              

dla dzieci, szklane opakowania po kosmetykach, 

puste butelki po lekarstwach np. syropie, tabletkach, 

nie wykonane ze szkła nietłukącego                                 

oraz żaroodpornego szklanki, kieliszki, miski 

szklane, talerze itp. 

Wrzucamy: 

odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego 

(stałe, nie płynne), skorupki jaj, chleb, bułki, 

stare ciasto, łupiny orzechów, resztki owoców         

i warzyw, fusy po kawie, herbacie razem                    

z filtrem papierowym, kwiaty i pozostałości 

roślin, liście, trawa, przycięte części drzew                  

i krzewów, trociny, ręczniki papierowe, 

chusteczki papierowe, papier toaletowy, 

serwetki, owoce spadłe z drzew, resztki                     

po zbiorach, papierosy i pety. 

Prosimy nie wrzucać: 

kalki technicznej i papierów przebitkowych, 

opakowań z jakąkolwiek zawartością                       

np. żywnością, wapnem, cementem, papieru 

zabrudzonego i zatłuszczonego np. masłem 

margaryną, tapet, pieluch jednorazowych, 

podpasek, artykułów higienicznych, itp.  

   Prosimy nie wrzucać: 

tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego                          

np. strzykawek, butelek po olejach silnikowych              

i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

pianki budowlanej, sprzętu AGD itp.  

Prosimy nie wrzucać: 

ceramiki, porcelany, fajansu, naczyń żaroodpornych               

i nietłukących, doniczek, naczyń kamionkowych, szkła 

kryształowego, luster, szklanych opakowań 

farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami 

zawartości, szyb okiennych i samochodowych, szkła 

okularowego, zbrojonego, świetlówek, żarówek, 

kineskopów, zniczy z zawartością wosku, szklanych 

figurek itp.  

Prosimy nie wrzucać: 

odpadków kuchennych pochodzenia 

zwierzęcego np. odpadków z mięsa, kości, 

odpadków z ryb, przeterminowanej żywności, 

piasku, kamieni, odpadów z tworzyw 

sztucznych, worków foliowych, przedmiotów 

metalowych, elementów szklanych, resztek 

jedzenia w płynie, odchodów zwierzęcych, 

pełnych woreczków z odkurzacza, podściółki 

dla kotów itp. 

Zanim wrzucisz do worka: 
usuń resztki produktów, złóż na płasko. 

Zanim wrzucisz do worka: 

mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie 

czyste, dobrze i dokładnie opróżnione. 

Zanim wrzucisz do worka: 

mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były 

względnie czyste, dobrze i dokładnie opróżnione. 

 

 

Są też odpady, których nie można wrzucać do żadnego z pojemników bądź worków wskazanych powyżej oraz do pojemników na odpady zmieszane są to tzw. odpady problematyczne, tj.: 

 

odpady niebezpieczne typu: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, nawozy, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, benzynie, 

środkach chemicznych, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek, tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, termometry i inne odpady 

zawierające rtęć, suszarki do włosów, żelazka, kalkulatory, telefony a także odpady wielkogabarytowe tj: meble, materace, kanapy, sofy, krzesła, pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, komputery, radioodbiorniki, itp.  

 

Wszystkie odpady problematyczne będą odbierane dwa razy w roku sprzed nieruchomości zamieszkałych przez mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz mogą być dostarczane na bieżąco, 

nieodpłatnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w 

Boboliczkach czynnego: środa godz. 1030-1630, sobota godz. 830-1430. 

Ponadto: 

1. baterie można wrzucić do specjalnych pojemników, które można znaleźć w sklepach np. sklepach sprzedających baterie oraz szkołach; 

2. przeterminowane leki i ich opakowania można wrzucić do pojemników w aptekach; 

3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można pozostawić w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu. 


