
Segregacja śmieci  
 

Harmonogram Odbioru Odpadów 
W Ramach Workowego Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów „U 

Źródła” 
Na Terenie Gminy Wiejskiej DzierŜoniów 

Na 2009 Rok 
 
 

Lp. Miesiąc Dzień 
1. styczeń 8 
2. luty 12 
3. marzec 12 
4. kwiecień 9 
5. maj 14 
6. czerwiec 12*, 18 
7. lipiec 9 
8. sierpień 13 
9. wrzesień 10 
10. październik 8 
11. listopad 12 
12. grudzień 10 

 
* - w tym dniu worki będą odbierane z terenu nieruchomości, których właściciele mają zawartą umowę na 

odbiór odpadów z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie. 
 

Na terenie gminy DzierŜoniów workowy system selektywnej zbiórki odpadów          
„u źródła” prowadzony jest w zabudowie jednorodzinnej. System polega na zbieraniu 
odpadów komunalnych na kaŜdej posesji do kolorowych worków: 

- worek niebieski (makulatura) 
- worek Ŝółty (tworzywa sztuczne, PET) 
- worek biały (szkło białe) 
- worek zielony (szkło kolorowe) 
W 2009 r. odpady będą odbierane raz w miesiącu, w kaŜdy drugi czwartek miesiąca 

(za wyjątkiem miesiąca czerwca), zgodnie z powyŜszym harmonogramem, w ramach umowy 
zawartej na odbiór odpadów komunalnych. 

W wyznaczonym dniu zapełnione worki naleŜy wystawić w widocznym miejscu obok 
pojemnika na odpady, najpóźniej  do godz. 8.00 w dniu zbiórki. 
 

Wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie posiadają zawartych umów na wywóz 
nieczystości przypominamy o obowiązku ich podpisania. W celu zawarcia umowy naleŜy 
zgłosić się do jednej z niŜej wymienionych firm, które prowadzą działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy DzierŜoniów. Są to: 

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. DzierŜoniowska 31, 58-260 Bielawa  
  (tel. 074/833-49-31); 
- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Bielawska 15 B, 58-200 DzierŜoniów 
  (tel. 074/831-33-18); 
- Zakład Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce 
  (tel. 074/836-53-50). 

 



 

Zasady segregacji odpadów 
 

 

 

 

 
 

 

Do Ŝółtego pojemnika lub worka na plastik 

wrzucamy:  

- plastikowe butelki oraz pojemniki po napojach i 

innych produktach (butelkę   naleŜy   zgnieść przed 

wrzuceniem) 

- butelki i pojemniki po kosmetykach, chemii 

gospodarczej 

- folie i torebki plastikowe 

nie wrzucamy:  

- mocno zabrudzonego plastiku, naczyń jednorazowych 

- opakowań po olejach spoŜywczych i silnikowych 

- tworzyw piankowych i styropianu 

pojemników po środkach chemicznych (farbach, 

lakierach) 

 

 
 

 

 
 

Do białego pojemnika lub worka na szkło bezbarwne 

wrzucamy: 

- czyste, bezbarwne butelki 

- słoiki i inne opakowania szklane bez nakrętek, korków, 

kapsli 

nie wrzucamy:  

- szyb, luster, szkła zbrojonego 

- naczyń Ŝaroodpornych 

- świetlówek, Ŝarówek 

- porcelany, ceramiki, fajansu 

 
 

 

 

Do zielonego pojemnika lub worka na szkło kolorowe 

wrzucamy: 

- czyste, kolorowe butelki, słoik i inne opakowania -

szklane bez nakrętek, korków, kapsli 

nie wrzucamy:  

- szyb, luster, szkła zbrojonego 

- naczyń Ŝaroodpornych 

- świetlówek, Ŝarówek 

- porcelany, ceramiki, fajansu 

 



 
 

 
 

                               

Do niebieskiego pojemnika luba worka na papier 

wrzucamy: 

- gazety, czasopisma, reklamy 

- ksiąŜki, zeszyty, kartki 

- torebki papierowe 

- pudełka z tektury 

nie wrzucamy:  

- kartonów po napojach 

- torebek foliowych, kalki, tapet 

- papieru zabrudzonego i tłustego 

- papieru powlekanego folią 

- papierów higienicznych 

 

 

 

PAPIER 

 


