
 

 

 
 

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

Pozostałości po 
segregacji 
odpadów 

komunalnych
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1024

GMINA SŁUPNO

Harmonogram odbioru dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna) 
oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych

Szeligi (bez ulicy Wilczej), Słupno, Słupno ulica: Cisowa, Cedrowa, Do Grodziska, Głogowa, 
Grabowa, Gruszkowa, Hiacyntowa, Jałowcowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jasna, 

Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krzelewo, Księżycowa, Leszczynowa, Magnoliowa, 
Ogrodowa, Olchowa, Sasanki, Słoneczna, Strażacka, Topolowa, Wierzbowa, Wschodnia, Źródlana, 

Żonkilowa, Żwirowa.

2023

Tworzywa sztuczne,
Metale,

Opakowania 
wielomateriałowe

BIO

 
!!! Harmonogram na kolejne miesiące 2023 roku zostanie dostarczony  

w późniejszym terminie!!! 
 

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. 

 
OPŁATA  ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Opłatę należy wnosić do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualny numer konta bankowego. 
ULGA W OPŁACIE DLA OSÓB KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH 

Kompostuj - to się opłaca! Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować 
bioodpady w kompostowniku przydomowym są uprawnieni do  zwolnienia  w  opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 
przypadku zadeklarowania kompostowania w przydomowym kompostowniku bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości, a posiadanie 
kompostownika przydomowego i  kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało kontroli. 

OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ 
Jeżeli zmieni się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wyprowadzka domownika) należy złożyć nową deklarację         

 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie 
zmiany deklaracji wynosi do 6 miesięcy. 

PSZOK zlokalizowany jest w Słupnie na ulicy Pocztowej 7A. Oddając odpady do PSZOK – w ramach określonych limitów - mieszkańcy nie 
ponoszą żadnych dodatkowych opłat. W PSZOK można bezpłatnie wypożyczyć samochodową przyczepkę do transportu odpadów. Działa tam 
również Punkt Ponownego Użycia Odpadów, gdzie można dostarczać niepotrzebne, ale nadal sprawne rzeczy, które każdy z Mieszkańców 
może bezpłatnie zabrać z PSZOK. Szczegółowe informacje o PSZOK dostępne są na stronie www.slupno.eu zakładka PSZOK. 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH (PSZOK) 



 

 

 

Segregacja odpadów to obowiązek każdego mieszkańca. Pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych mają obowiązek sprawdzać, 
czy właściciel nieruchomości segreguje odpady. Za miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku segregacji odpadów może zostać nałożona 
opłata podwyższona. 

 
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH  

tj. takich, na których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza w wyniku, której 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 odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej na terenie gminy Słupno. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami 
komunalnymi powstającymi w ramach prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej. Posiadanie umów oraz dowodów uiszczania 
opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych będzie podlegało kontroli. 

„BLISKO”  BEZPŁATNA APLIKACJA PRZYPOMINAJĄCA O TERMINACH ODBIORU ODPADÓW 
Dla mieszkańców gminy została uruchomiona bezpłatna aplikacja „Blisko” 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 z Urzędu 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. 
 

 
 
 
 

 

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

KONTAKT  

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Odpady opakowaniowe należy opróżnić z zawartości, odkręcić nakrętki, 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 
 siatki i torby z tworzyw 

sztucznych 
 opakowania z folii 

aluminiowej 
 puszki po konserwach 
 plastikowe butelki, baniaki 
 metalowe zakrętki 
 puszki po napojach 
 opakowania po produktach 

spożywczych 
 metalowe kapsle, korki 
 opakowania metalowe 
 plastikowe opakowania po 

kosmetykach i chemii 
gospodarczej 

 plastikowe doniczki 
 opakowania Tetra Pak np. po 

sokach lub mleku 
 opakowania po kawie, 

słodyczach, chipsach itp. 
 folie opakowaniowe 

NIE WRZUCAMY 
 butelek i pojemników z 

zawartością 
 opakowań po lekach i 

zużytych artykułów 
medycznych 

 opakowań po olejach 
silnikowych 

 części samochodowych 
 zużytych baterii i 

akumulatorów 
 puszek i pojemników po 

farbach i lakierach 
 zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD  

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 zatłuszczonego 
lub mocno zabrudzonego 

 papierowych worków po 
nawozach, cemencie i 
innych materiałach 
budowlanych 

 tapet 
 pieluch jednorazowych i 

innych materiałów 
higienicznych 

 zatłuszczonych 
jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń 
jednorazowych 

 ubrań 

WRZUCAMY 
 butelki po napojach  

i żywności 
 słoiki po napojach i 

żywności 
 szklane opakowania po 

kosmetykach 
 

NIE WRZUCAMY 
 szkła stołowego 
 szkła okularowego 
 szkła żaroodpornego 
 żarówek i świetlówek 
 reflektorów 
 luster 
 ceramiki, doniczek, 

porcelany, fajansu, 
kryształów 

 szyb okiennych i 
zbrojonych 

 monitorów i lamp 
telewizyjnych 

 termometrów 
 i strzykawek 

 

WRZUCAMY 
 obierki, skórki, ogryzki 
 zgniłe owoce i warzywa 
 drobne gałęzie drzew i 

krzewów 
 skoszoną trawę, 
 liście, 
 kwiaty cięte 
 kwiaty doniczkowe 
 łupiny orzechów 
 skorupki jaj 

 
NIE WRZUCAMY 

 kości i ości 
 mięsa i wędlin 
 oleju jadalnego 
 odchodów zwierząt 
 popiołu z węgla 

kamiennego 
 ziemi i kamieni 

 

WRZUCAMY 
 szkło stołowe, porcelana, 

fajans 
 resztki mięsa i kości 
 pieluchy, podpaski, 

chusteczki higieniczne 
 niedopałki papierosów 
 popiół 
 zniszczona odzież i obuwie 
 zużyte serwetki i ręczniki 

papierowe 
 odchody zwierząt 
 torebki z herbatą 
 znicze z zawartością, 

resztki świec 
 zabrudzony, tłusty papier 

 
NIE WRZUCAMY 

 odpadów 
niebezpiecznych 

 zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 

 bioodpadów, 
 odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych 

 
 


