
 

 

 

 

 

Wiciejów, Wólka Wiciejowska, Tyborów, Tyborów, ul. Pogodna, Pełczanka, Mienia, Mienia, ul. Piłsudskiego ul. Spacerowa, Rudnik, 

ul. Piłsudskiego; Cegłów (część północna) ulice: Chabrowa, H. Dobrzyckiego, J. Kieliszczyka , J. Sobieskiego, J. Piłsudskiego, ks. F. 

Katuszewskiego, Kolonia, Mazowiecka, Nadziei, Nowa, Pogodna, Poprzeczna, Sportowa, S. Rżysko, W. Oczko, Widok, Wrzosowa, 

Zacisze,  Zdrojowa, Zygmunta III Wazy 

 

 

O - Zmieszane odpady komunalne - worek czarny; bioodpady - worek biodegradowalny, popiół - worek szary; 

Odpady selektywnie zbierane: papier i tektura - worek niebieski, tworzywa sztuczne - worek żółty, szkło -  

worek zielony. 

□ - Zmieszane odpady komunalne - worek czarny; bioodpady - worek biodegradowalny, popiół - worek szary 

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2020 r.  

GMINA CEGŁÓW - TRASA C1 

 



NAPEŁNIONE WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 7ºº ZGODNIE Z WYZNACZONYM 

HARMONOGRAMEM I W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DO ODBIORU Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU. 

Zapraszamy do kontaktu: tel. 25 757 90 93; fax 25 757 90 73 tel. kom. 501 584 490; 500 003 132 
www.ekosambis.pl 

 

Obowiązkowa segregacja dotyczy wszystkich mieszkańców. 

Brak segregacji oznacza konieczność opłaty w wysokości 75 zł od osoby miesięcznie.  

Opłata za odbiór odpadów 25 zł bez kompostownika z odbiorem bioodpadów sprzed posesji we 

własnych pojemnikach do 120l lub własnych workach biodegradowalnych lub dodatkową 

możliwością dowozu we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).  

Opłata za odbiór odpadów 20 zł dla mieszkańców, którzy wskazali w deklaracji posiadanie                   

i korzystanie z przydomowego kompostownika oraz zagospodarowujących odpady zielone we 

własnym zakresie. 

Opłata dla właścicieli nieruchomości letniskowych na 2020 r. - 169,30 zł za selektywnie 

gromadzone,  za brak segregacji opłata podwyższona 500 zł.   

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy kierować na nowy nr rachunku NRB: 23 

9227 0004 0000 1238 2000 0730  

Odpady niebezpieczne w  zapełnionych workach czerwonych oraz odpady problemowe: 

gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony będą przyjmowane na 

bieżąco, w godzinach pracy na PSZOK (ul. Dobrzyckiego 37, 05-319 Cegłów) 

Godziny otwarcia PSZOK poniedziałki 10.00-18.00, soboty 11.00-13.00,                         

z wyłączeniem dni świątecznych. 

Worek niebieski – PAPIER  

Co wrzucamy ?  NIE wrzucamy:  

książki, zeszyty, papier powlekany folią,  

gazety, tektura,  kartony po mleku i napojach  

torby i kartony, tapety, pieluchy jednorazowe 

papierowe, zużyte art. higieniczne 

Worek żółty – TWORZYWA SZTUCZNE  

             METALE                  

Co wrzucamy ? NIE wrzucamy: 

zgniecione, puste nieopróżnione opakowania po  

opakowania farbach i lekach, strzykawki, 

plastikowe,  wenflony, 

po napojach  części zużytego sprzętu 

folia biała elektronicznego, 

i kolorowa, czyste  zużyte baterie 

kubki i butelki  i akumulatory, plastikowych 

plastikowe po nabiale  zabawek, części pojazdów, 

kartony po mleku   opakowań po olejach 

i napojach 

drobne przedmioty    

metalowe, puszki,    

drut, itp. 

Worek szary – POPIÓŁ wygaszony 

Worek czerwony – ODPADY  NIEBEZPIECZNE 

Co wrzucamy ?   

Baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane leki, 

akumulatory. 

Worek zielony – SZKŁO 

Co wrzucamy  ?  NIE wrzucamy: 
wszelkiego rodzaju porcelana, ceramika,  

puste opakowania  znicze z zawartością wosku 

szklane, butelki  żarówki, świetlówki, 

po napojach,  nieopróżnione opakowania 

alkoholu, słoiki  po lekach, szyby okienne  

i naczynia szklane.  

Worek biodegradowalny - BIOODPADY 

Co wrzucamy ? NIE wrzucamy: 

resztki żywnościowe,            kości zwierząt, mięso   

skorupki jajek, fusy kawy  i padlina zwierząt, olej  

i herbaty, zwiędłe kwiaty,  jadalny, odchody  

skoszoną trawę, liście. zwierząt, popiół z 

węgla kamiennego, 

runo leśne  

Worek czarny – ZMIESZANE ODPADY             

KOMUNALNE, POZOSTAŁOŚCI                                   

Z SORTOWANIA 

Co wrzucamy ?   

Pozostałe odpady komunalne, których nie można 

poddać dalszej segregacji tj.: zabrudzone 

opakowania plastikowe, porcelanę, talerze, 

opakowania po dezodorantach, gumę, brudne 

tekstylia, zużyte obuwie, zużyte art. higieniczne, 

pieluchy jednorazowe. 

 

http://www.ekosambis.pl/

