
HARMONOGRAM 

OBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ORŁY W 2023 ROKU  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
Miejscowości: Zadąbrowie, Orły, Duńkowiczki, Małkowice, Walawa, Niziny, 

 

 
*Odbiór popiołu: kwiecień- październik – raz w miesiącu w pierwszym terminie odbioru,  listopad – marzec – dwa razy w miesiącu 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

Miejscowości: Zadąbrowie, Orły, Walawa, Niziny 

*Odbiór popiołu: kwiecień-październik – raz w miesiącu w pierwszym terminie odbioru, listopad – marzec – dwa razy w miesiącu 
 
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” do worków odpowiedniego koloru zgodnie z następującą frakcją: 

ŻÓŁTY z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu (puste butelki po napojach typu PET, oczyszczone opakowania plastikowe 
po żywności, folia i torebki z tworzyw sztucznych). 
ZIELONY z przeznaczeniem na opakowania ze szkła opakowaniowego (butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach). 
NIEBIESKI z przeznaczeniem na opakowania z papieru i tektury (gazety, książki, zeszyty, kartony, tekturę oraz zrobione z nich opakowania). 
BRĄZOWY – odpady biodegradowalne (resztki roślinne, odpady zielone z ogrodu tj. skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie, trociny, popiół drzewny). 
SZARY – przeznaczony na popiół  
CZARNY z przeznaczeniem na odpady zmieszane  

 

Rodzaj odpadu 

Termin odbioru 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odbiór odpadów niesegregowanych, 
bioodpadów i popioły* 

4 ; 17 1 ; 14 1 ; 14 ; 29 12 ; 26 9 ; 24 6; 21 4;19 1;16;29 12;27 10;25 7;22 5;20 

Odbiór odpadów segregowanych 18 15 15 13 10 7 5 2 13 11 8 6 

Rodzaj odpadu 

Termin odbioru 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Odbiór odpadów 
niesegregowanych, 
bioodpadów i popioły* 

4;11;17;24 1;8;14;21 1;8;14;21;29 5;12;18;26 4;9;16;24;31 6;13;21;28; 4;11;19;26 1;8;16;23;29 5;12;20;27 3;10;18;25;31 7;14;22;29 5;12;20;27 

Odbiór odpadów 
segregowanych 

18 15 15 13 10 7 5 2 13 11 8 6 

Odbiór odpadów 
biodegradowalnych 

4;17 1;14 1;14;29 5;12;18;26 4;9;16;24;31 6;13;21;28 4;11;19;26 1;8;16;23;29 5;12;20;27 3;10;18;25;31 7;14;22;29 5;12;20;27 


