
OPŁATA  ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Opłatę należy wnosić do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualny numer konta bankowego. 
W przypadku nieruchomości rekreacyjnych, roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi 169 złotych z terminem płatności do 15 marca.

10 % ZNIŻKI W OPŁACIE DLA OSÓB KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH 
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady  
w kompostowniku przydomowym są uprawnieni do 10 % zwolnienia  z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W przypadku zadeklarowania  kompostowania w przydomowym kompostowniku bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości. Pracownicy 
Urzędu Gminy skontrolują,  czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia posiada kompostownik przydomowy i  kompostuje w nim 
bioodpady.  

ABY ODDAĆ ODPADY W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK NIE ZAPOMNIJ O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO URZĘDU GMINY 
Mobilna zbiórka odpadów odbywa się  raz w roku w terminie podanym w harmonogramie z nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-
wypoczynkowych w ramach opłaty ponoszonej przez właścicieli ww. nieruchomości i obejmuje następujące rodzaje odpadów: •zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny •odpady budowlane i rozbiórkowe bez gruzu i styropianu budowlanego •meble i inne odpady wielkogabarytowe 
•zużyte opony o rozmiarze nieprzekraczającym 56 cm (do 4 szt. rocznie z nieruchomości) •przeterminowane leki i chemikalia •zużyte baterie i
akumulatory. Aby  w ramach mobilnych zbiórek można było oddać tego rodzaju odpady należy złożyć pisemny wniosek do Urzędu Gminy w
Słupnie, w terminie od 14 do 7 dni przed datą mobilnej zbiórki określoną w obowiązującym harmonogramie. Części samochodowe, odpady 
rolnicze, gruz, styropian budowlany, papa, azbest odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą odbierane.

 

GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany od poniedziałku do soboty w godz. od  6:00 do 22:00. Odpady zgromadzone w pojemnikach 
i/lub workach w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg 
przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz. 6:00 w dniu odbioru odpadów, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru. 

SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.  
Ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock 
TEL. +48 (24) 262 48 53

Pozostałości po 
segregacji odpadów 

komunalnych

Tworzywa sztuczne,
Metale,

Opakowania 
wielomateriałowe

Papier Szkło BIO

Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, opony, 
leki, chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory na 
pisemny wniosek złożony 

do UG od 14 do 7 dnia 
przed datą zbiórki

Odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

niezawierające gruzu i 
styropianu budowlanego 
pochodzące z remontów 

prowadzonych we 
własnym zakresie na 

pisemny wniosek złożony 
do UG od 14 do 7 dnia 

przed datą zbiórki

Styczeń 14 28 28 28 14
Luty 11 25 25 25 11

Marzec 11 25 25 25 11
Kwiecień 8, 22 22 22 22 8, 22 15 (złóż wniosek) 15 (złóż wniosek)

Maj 6, 20 27 27 27 6, 20
Czerwiec 5 (sobota), 17 24 24 24 5 (sobota), 17

Lipiec 1, 15, 29 22 22 22 1, 15, 29
Sierpień 12, 26 26 26 26 12, 26
Wrzesień 9, 23 23 23 23 9, 23

Październik 7, 21 28 28 28 7, 21
Listopad 13 (sobota) 25 25 25 13 (sobota)
Grudzień 9 23 23 23 9

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej

Cekanowo ulica: Biedronki, Chabrowa, Cicha, Fiołkowa, Jagodowa, Jodłowa, Jutrzenki, Konwaliowa, Królewska, Książęca, 
Lawendowa, Lazurowa, Letnia, Malownicza, Malinowa, Mazowiecka, Orzechowa, Piesza, Polna, Poziomkowa, Północna, 

Promienna, Rumiankowa, Spacerowa, Stokrotki, Tęczowa, Urocza, Wiejska, Wiśniowa,  Zamkowa, Złota.
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Odpady opakowaniowe należy opróżnić z zawartości, a jeżeli materiał na to pozwala zgnieść, starać się nie tłuc szkła.  

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
WOREK ŻÓŁTY 

PAPIER 
WOREK NIEBIESKI 

SZKŁO 
WOREK  ZIELONY 

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI 

WOREK BRĄZOWY 

ODPADY POZOSTAŁE  
PO SEGREGACJI 

WRZUCAMY 
• odkręcone i zgniecione 

plas�kowe butelki po 
napojach 

• plas�kowe opakowania po 
produktach spożywczych 

• opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i 
sokach) 

• opakowania po środkach 
czystości (np. proszkach do 
prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do 
zębów) itp. 

• plas�kowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie 

• aluminiowe puszki po 
napojach i sokach 

• puszki po konserwach 
• folię aluminiową 
• metale kolorowe 
• kapsle, zakrętki od słoików 

NIE WRZUCAMY 
• butelek i pojemników  

z zawartością 
• zużytych artykułów 

medycznych 
• opakowań po farbach, 

chemikaliach, olejach 
silnikowych, smarach 

• opakowań po nawozach 
• opakowań styropianowych 
• plas�kowych zabawek 
• części samochodowych 
• zużytych baterii i    

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 WRZUCAMY 
• ręczników papierowych i 

zużytych chusteczek 
higienicznych 

• papieru lakierowanego i 
powleczonego folią 

• papieru zatłuszczonego 
lub mocno zabrudzonego 

• kartonów po mleku i 
napojach 

• papierowych worków po 
nawozach, cemencie i 
innych materiałach 
budowlanych 

• tapet 
• pieluch jednorazowych i 

innych materiałów 
higienicznych 

• zatłuszczonych 
jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń 
jednorazowych. 

 
 

WRZUCAMY 
• słoiki i butelki po  

żywności i napojach 
• opakowania szklane po 

kosmetykach 
NIE WRZUCAMY 

• szkła żaroodpornego 
• zniczy 
• szkła okiennego  
• szkła samochodowego 
• szkła okularowego 
• szklanych opakowań po 

lekach 
• termometrów 
• porcelany, ceramiki, 

fajansu, doniczek 
• szkła zbrojonego, 

hartowanego 
• kineskopów 
• żarówek, świetlówek i 

reflektorów 
• luster. 

 

WRZUCAMY 
 skoszoną trawę 
 liście, kwiaty, rośliny 

ogrodowe 
 drobne gałęzie drzew  

i krzewów, trociny, korę 
drzew 

 skorupki jaj 
 odpadki warzywne 

i owocowe 
 spady owoców 
 chwasty 
 fusy z kawy i herbaty 

NIE WRZUCAMY 
 popiołu z pieca, gruzu 
 odpadów higienicznych, 

pampersów 
 leków 
 tekstyliów 
 ziemi i kamieni 
 impregnowanego 

drewna, płyt 
pilśniowych i wiórowych 

 odchodów zwierząt 
 kości 
 odpadów pochodzenia 

zwierzęcego oraz 
tłuszczy. 

WRZUCAMY 
 popiół  i zmiotki 
 odpady tytoniowe 
 opakowania 

styropianowe 
po żywności i sprzęcie 
RTV/AGD 

 pieluchy jednorazowe i 
inne środki higieny 
osobistej 

 pozostałości po 
domowej hodowli 
zwierząt wraz  
z odchodami 

 zużyte jednorazowe 
worki  
od odkurzaczy 

 szkło ozdobne typu 
kryształ, talerze, kubki, 
szklanki 

 sztuczne kwiaty 
 tekstylia 
 resztki pokonsumpcyjne 

pochodzenia 
zwierzęcego 

NIE WRZUCAMY 
odpadów nadających się  
do segregacji, odpadów 
niebezpiecznych  oraz 
bioodpadów 

 

W roku 2021 w Słupnie przy ulicy Pocztowej  7 zostanie uruchomiony PSZOK, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-
wypoczynkowych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli w dogodnym dla siebie terminie oddać 
m.in. odpady, które dotychczas odbierane były tylko w ramach mobilnej zbiórki. W PSZOK będzie możliwość wypożyczenia przyczepki 
samochodowej do transportu odpadów, a usługa „Odbierz za darmo z PSZOK” umożliwi nieodpłatne zabranie z PSZOK wybranego przez siebie 
przedmiotu lub materiału. 

Segregacja odpadów to obowiązek każdego mieszkańca. Pracownicy UG oraz pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych będą  
sprawdzać, czy właściciel nieruchomości segreguje odpady. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niedopełnienia obowiązku segregacji 
odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostawiając naklejkę  
informacyjną oraz powiadamia o tym Urząd Gminy.  

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH 
(nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą (czyli taką na której zamieszkują mieszkańcy), a w części nieruchomość niezamieszkałą  

(czyli taką na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) 
Właściciele nieruchomości mieszanych, dla części niezamieszkałej, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza i powstają odpady 
komunalne zobowiązani są zawrzeć indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Słupno. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi 
biurowej działalności gospodarczej, dopuszcza się uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej 
nieruchomości zamieszkałej. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi 
powstającymi w ramach prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami  art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach w 2021 r. zostanie przeprowadzona kontrola posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi 
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.   

„BLISKO”  BEZPŁATNA APLIKACJA PRZYPOMINAJĄCA O TERMINACH ODBIORU ODPADÓW 
Dla mieszkańców gminy została uruchomiona bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe, którą można pobrać ze sklepu Google Play  
lub AppStore. Przypomina ona m.in. o terminach odbioru odpadów oraz umożliwia otrzymywanie powiadomień i informacji wysyłanych przez 
Urząd Gminy. 

Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, e-mail: ug@slupno.eu, tel.: 24 267 95 85, tel. 24 267-95-60, fax.: 24 261 95 38.
 
 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH (PSZOK) 

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

KONTAKT  


