
Prawidłowa segregacja 
WOREK ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

Należy wyrzucać 
o odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 

o plastikowe opakowania po produktach spożywczych 

o opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) 

o opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp. 

o plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 

o aluminiowe puszki po napojach i sokach 

o puszki po konserwach 

o folię aluminiową 

o metale kolorowe 

o kapsle, nakrętki, zakrętki od słoików 
 

Nie należy wyrzucać 
o butelek i pojemników z zawartością 

o plastikowych zabawek 

o opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych 

o opakowań po olejach silnikowych 

o części samochodowych 

o zużytych baterii i akumulatorów 

o puszek i pojemników po farbach i lakierach 

o zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 

WOREK NIEBIESKI - PAPIER 

Należy wyrzucać 
o opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 

o katalogi, ulotki, prospekty 

o gazety i czasopisma 

o papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 

o zeszyty i książki 

o papier pakowy 

o torby i worki papierowe 

 

 

Nie należy wyrzucać 
o ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 

o papieru lakierowanego i powleczonego folią 

o papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 

o kartonów po mleku i napojach 

o papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych 

o tapet 

o pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych 

o zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych 

o ubrań 

WOREK ZIELONY - SZKŁO 

Należy wyrzucać 
o butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po 

napojach alkoholowych i olejach roślinnych) 

o szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z 

trwale połączonych kilku surowców) 

 

 

Nie należy wyrzucać 
o ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 

o szkła okularowego 

o szkła żaroodpornego 

o Zniczy z zawartością wosku 

o żarówek i świetlówek 

o reflektorów 

o opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych 

o luster 

o szyb okiennych i zbrojonych 

o monitorów i lamp telewizyjnych 

o termometrów i strzykawek 

 WOREK BRĄZOWY - ODPADY BIODEGRADOWALNE  

Należy wyrzucać 
o odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) 

o gałęzie drzew i krzewów 

o skoszoną trawę, liście, kwiaty 

o trociny i korę drzew 

o niezaimpregnowane drewno 

o resztki jedzenia 

 

 

Nie należy wyrzucać 
o kości zwierząt 

o oleju jadalnego 

o odchodów zwierząt 

o popiołu z węgla kamiennego 

o leków 

o drewna impregnowanego 

o płyt wiórowych i pilśniowych MDF 

o ziemi i kamieni 

o innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) 

KOSZ - ODPADY ZMIESZANE 

Należy wyrzucać 

 
o do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko 

to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu. 

 

Nie należy wyrzucać 

 
o odpadów powstałych z prowadzenia działalności rolniczej 

(tj. sznurek i folia rolnicza) 

o odpadów budowlanych 

o odpadów niebezpiecznych. 

o części samochodowych  

 

 



Harmonogram odbioru odpadów– Gmina Kolno od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady zmieszane w pojemniku i segregowane w workach należy wystawić przed posesję w dniu odbioru odpadów do godz. 7:00. 

Zbiórka odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstałych z prowadzenia działalności rolnej (tj. sznurek i folia rolnicza). 

  

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A, tel. 86 278 22 84 

Strona internetowa: http://puk-kolno.pl 

e-mail: sekretariat@puk-kolno.pl 
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Odpady zmieszane w pojemniku i segregowane w workach należy wystawić przed posesję w dniu odbioru odpadów do godz. 7:00. 

Zbiórka odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstałych z prowadzenia działalności rolnej (tj. sznurek i folia rolnicza). 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A, tel. 86 278 22 84 

Strona internetowa: http://puk-kolno.pl 

e-mail: sekretariat@puk-kolno.pl 
 

  

MIEJSCOWOŚĆ 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE 

(ZMIESZANE) 

 

BIOODPADY 
 

PLASTIK 
 

PAPIER 
 

SZKŁO 
ODPADY WIELKO- 

GABARYTOWE 

TRASA 1 I TERMIN II / III TERMIN I TERMIN II / III TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN 

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele 

Zakaleń, Kolimagi, Gietki, kolonie Waszki  

i Górszczyzna 

10 lip 24 lip 10 lip 24 lip 17 lip 17 lip 17 lip 3 lip 

7 sie 21 sie 7 sie 21 sie 14 sie 14 sie 14 sie - 

4 wrz 18 wrz 4 wrz 18 wrz 11 wrz 11 wrz 11 wrz - 

2 paź 16 paź 2 paź 16 paź 9 paź 9 paź 9 paź 9 paź 

6 lis 20 lis 6 lis 20 lis 13 lis 13 lis 13 lis - 

4 gru 18 gru 9 gru - 11 gru 11 gru 11 gru - 

TRASA 2 I TERMIN II / III TERMIN I TERMIN II / III TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN 

Niksowizna, Łosewo, Janowo, Borkowo, 

Borkowo kolonie,  

Zaskrodzie kolonie od Borkowa 

 

11 lip 25 lip 11 lip 25 lip 18 lip 18 lip 18 lip 4 lip 

8 sie 22 sie 8 sie 22 sie 29 sie 29 sie 29 sie - 

5 wrz 19 wrz 5 wrz 19 wrz 12 wrz 12 wrz 12 wrz - 

3 paź 17 paź 3 paź 17 paź 10 paź 10 paź 10 paź 10 paź 

7 lis 21 lis 7 lis 21 lis 14 lis 14 lis 14 lis - 

5 gru 19 gru 5 gru - 12 gru 12 gru 12 gru - 

TRASA 3 I TERMIN II / III TERMIN I TERMIN II / III TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN 

Lachowo, Górskie, Wykowo, Brzozowo, 

Brzózki od Brzozowa, Bialiki, Rupin, 

Czerwone (kolonie od strony Rupina), 

Wincenta 

12 lip 26 lip 12 lip 26 lip 19 lip 19 lip 19 lip 5 lip 

9 sie 23 sie 9 sie 23 sie 16 sie 16 sie 16 sie - 

6 wrz 20 wrz 6 wrz 20 wrz 13 wrz 13 wrz 13 wrz - 

4 paź 18 paź 4 paź 18 paź 11 paź 11 paź 11 paź 11 paź 

8 lis 22 lis 8 lis 22 lis 15 lis 15 lis 15 lis - 

6 gru 20 gru 6 gru - 13 gru 13 gru 13 gru - 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE 

(ZMIESZANE) 

 

BIOODPADY 
 

PLASTIK 
 

PAPIER 
 

SZKŁO 
ODPADY WIELKO- 

GABARYTOWE 

TRASA 4 I TERMIN II / III TERMIN I TERMIN II / III TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN 

Czerwone wieś, Czerwone kolonie, Kozioł, 

Górszczyzna, Waszki 

13 lip 27 lip 13 lip 27 lip 20 lip 20 lip 20 lip 6 lip 

10 sie 24 sie 10 sie 24 sie 17 sie 17 sie 17 sie - 

7 wrz 21 wrz 7 wrz 21 wrz 14 wrz 14 wrz 14 wrz - 

5 paź 19 paź 5 paź 19 paź 12 paź 12 paź 12 paź 12 paź 

9 lis 23 lis 9 lis 23 lis 16 lis 16 lis 16 lis - 

7 gru 21 gru 7 gru - 14 gru 14 gru 14 gru - 

TRASA 5 I TERMIN II / III TERMIN I TERMIN II / III TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN 

Tyszki Łabno, Rydzewo Świątki, Kossaki, 

Wszebory, Tyszki Wądołowo, Stary Gromadzyn, 

Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, 

Wścieklice, Zaskrodzie, Obiedzino, Koziki Olszyny 

14 lip 28 lip 3 lip 17 lip 21 lip 21 lip 21 lip 7 lip 

11 sie 25 sie 11 sie 25 sie 18 sie 18 sie 18 sie - 

8 wrz 22 wrz 8 wrz 22 wrz 15 wrz 15 wrz 15 wrz - 

6 paź 20 paź 6 paź 20 paź 13 paź 13 paź 13 paź 13 paź 

10 lis 24 lis 10 lis 24 lis 17 lis 17 lis 17 lis - 

8 gru 22 gru 8 gru - 15 gru 15 gru 15 gru - 

TRASA 6 I TERMIN II / III TERMIN I TERMIN II / III TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN 

Kumelsk, Kowalewo, Glinki, Truszki Kucze, 

Truszki Patory, Truszki Zalesie, 

Kiełcze Kopki, Danowo, Brzózki od Okurowa, 

Filipki Małe, Filipki Duże,  

Stare Kiełcze, Żebry 

15 lip 29 lip 15 lip 29 lip 22 lip 22 lip 22 lip 10 lip 

12 sie 26 sie 12 sie 26 sie 19 sie 19 sie 19 sie - 

9 wrz 23 wrz 9 wrz 23 wrz 16 wrz 16 wrz 16 wrz - 

7 paź 21 paź 7 paź 21 paź 14 paź 14 paź 14 paź 16 paź 

4 lis 25 lis 4 lis 25 lis 18 lis 18 lis 18 lis - 

9 gru 23 gru 9 gru - 16 gru 16 gru 16 gru - 
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