
Harmonogram odbioru odpadów z sektora II (cz. 2) od mieszkańców
miejscowości:

Koleśniki, Prawdziska, Krzyżewo, Grądzkie Ełckie, Dudki, Borzymy, Stożne  
w okresie 1 VII 2019 r. do 30 VI 2020 r. 

Miesiąc
Odpady

zmieszane
Papier 

i tektura

Metale i tw.
sztuczne
(plastik)

Szkło BIO odpady Popiół Gabaryty

Lipiec 9, 23 5 5 12 9, 23 - -

Sierpień 6, 20 9 9 16 6, 20 - -

Wrzesień 3, 17 6 6 13 3, 17 13 -

Październik* 8 4 4 11 11 28 29

Listopad 5 8 8 15 15 25 -

Grudzień 3, 19 6 6 13 13 23 -

Styczeń 7 10 10 17 17 27 -

Luty 4 7 7 14 14 24 -

Marzec 3 6 6 13 13 23 -

Kwiecień* 7, 21 3 3 10 7, 21 10 8

Maj 5, 19 8 8 15 5, 19 15 -

Czerwiec 2, 16, 30 5 5 12 2, 16, 30 - -

* Ze względu na zmianę częstotliwości w odbiorze odpadów, nastąpiły przesunięcia w harmonogramie.  

Uwaga !!!

Od 1 lipca 2018 r. na terenie gminy Kalinowo obowiązują nowe zasady odbierania odpadów komunalnych.

Dotychczasowy sposób odbioru z podziałem na frakcje „suche” i „mokre” zostanie zastąpiony nowym podziałem na:

metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne, popiół i odpady zmieszane. Mieszkańcy,

którzy złożyli deklarację na odbiór odpadów segregowanych, zobowiązani są do oddawania odpadów z podziałem

na  w/w  frakcje.  Szczegółowe  zasady  segregowania  odpadów  są  zamieszczone  na  odwrocie  harmonogramu.

Mieszkańcy, którzy zobowiązali się do segregacji odpadów, zostaną wyposażeni w bezpłatne worki, o kolorystyce

odpowiadającej poszczególnym frakcjom. Gmina Kalinowo informuje również, że udostępni mieszkańcom bezpłatne

naklejki,  które  należy  umieścić  na  pojemnikach  stanowiących  ich  własność  wg.  nowych  zasad  związanych  z

odbiorem odpadów. Naklejki można uzyskać w UG Kalinowo, pokój nr 1. Pozostałe gospodarstwa domowe, które

nie  zadeklarowały  prowadzenia  segregacji,  oddają  odpady na dotychczasowych zasadach.  Poza w/w frakcjami

wszyscy mieszkańcy zobowiązani są oddzielnie gromadzić popiół paleniskowy. 

Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  należy  uiścić  bez  wezwania,  na  rachunek  bankowy

Urzędu Gminy Kalinowo, nr 93 9331 0004 0000 0200 0286 0008, do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kwocie

określonej w złożonej deklaracji.  Informacja w sprawie wysokości opłaty: tel. 87  621 87 73   lub   87  621 87 71.   

Bezpośredni  kontakt  z  przedstawicielami  firmy  odbierającej  odpady  można  uzyskać  pod  numerem:  

87 610 55 27 lub  506 506 677.  

KOMA Ełk Sp. z o.o. 
Tel/fax. 87 610 55 27, 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19C
e-mail: biuro@koma.net.pl, www.koma.net.pl 

http://www.koma.net.pl/
mailto:biuro@koma.net.pl


METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 nakrętki,

 plastikowe 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.

 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 aluminiowe puszki po napojach i sokach; puszki po konserwach

 folię aluminiową; metale kolorowe kapsle, zakrętki od słoików

 butelek i pojemników z zawartością

 plastikowych zabawek

 pakowań 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
PAPIER

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

 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

 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; ubrań
SZKŁO

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

 Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach 

alkoholowych i olejach roślinnych)

 Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z 

trwale połączonych kilku surowców)

 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;m onitorów i lamp telewizyjnych

 Termometrów i strzykawek
ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

 gałęzie drzew i krzewów

 skoszoną trawę, liście, kwiaty

 trociny i korę drzew

 niezaimpregnowane drewno

 resztki jedzenia

 kości zwierząt

 oleju jadalnego

 odchodów zwierząt

 popiołu z węgla kamiennego

 leków

 drewna impregnowanego

 płyt wiórowych i pilśniowych MDF

 ziemi i kamieni

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ODPADY ZMIESZANE

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