
 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (zabudowa wielorodzinna) 
 

Harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych na 2020 rok 
(harmonogram nr 1) 

Rejon Dzień tygodnia* 

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Poniedziałek, środa, piątek 

 
* dodatkowy odbiór odpadów                                     

02.01, 07.01,10.04,14.04,02.05, 12.11, 
23.12, 28.12 

UWAGA! w przypadku gdy ustalony dzień 

tygodnia dla odbioru odpadów komunalnych 
przypada w dniu ustawowo wolnym od 

pracy, Wykonawca zapewni odbiór 
odpadów komunalnych w następnym dniu 
nie będącym dniem ustawowo wolnym od 

pracy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” 

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Zakład Usług Miejskich 

Pozostali zarządcy 

Harmonogram odbioru tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury oraz opakowań ze szkła 
(harmonogram nr 2) 

Rejon Dzień tygodnia* 

* dodatkowy odbiór odpadów                                   
02.01, 07.01, 10.04,14.04, 02.05, 12.06, 

12.11, 23.12, 28.12 

UWAGA! w przypadku gdy ustalony dzień 

tygodnia dla odbioru odpadów 
komunalnych przypada w dniu ustawowo 
wolnym od pracy, Wykonawca zapewni 

odbiór odpadów komunalnych w 
następnym dniu nie będącym dniem 

ustawowo wolnym od pracy 

Osiedle Pułanki, Gutwin poniedziałek 

Osiedle Słoneczne poniedziałek 

Osiedle XXV-lecia wtorek 

Osiedle Sienkiewiczowskie, Piaski-Henryków wtorek 

Osiedle Stawki środa 

Osiedle Złotej Jesieni (Osiedle Patronackie) środa 

Osiedle Rosochy środa 

Osiedle Ogrody, Złotej Jesieni (Polna, Radwana) czwartek 

Osiedle Ludwików czwartek 

Osiedle Hutnicze, Częstocice czwartek 

Kuźnia, Kolonia Robotnicza piątek 

Śródmieście, Kamienna, Osiedle Trójkąt piątek 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 

Harmonogram odbioru odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych* na 2020 rok 
 (harmonogram nr 3) 

Rejon 
Dzień 

tygodnia* 

* dodatkowy odbiór odpadów 
02.01, 10.04, 14.04, 02.05, 12.11, 23.12, 

28.12 
                                    

UWAGA! w przypadku gdy ustalony 
dzień tygodnia dla odbioru odpadów 

komunalnych przypada w dniu ustawowo 
wolnym od pracy, Wykonawca zapewni 

odbiór odpadów komunalnych w 
następnym dniu nie będącym dniem 

ustawowo wolnym od pracy 

* w okresie od 16.XI do 31.III odbiór 

odpadów bio i zielonych 1 raz na 2 
tygodnie 

Osiedle Pułanki, Gutwin 

poniedziałek 

Osiedle Słoneczne 

Osiedle Sienkiewiczowskie, Piaski-Henryków 

Osiedle Stawki 

Osiedle Rosochy 

Osiedle Złotej Jesieni (Osiedle Patronackie) 

środa 
Osiedle Ogrody, Złotej Jesieni (Polna, Radwana) 

Osiedle XXV-lecia 

Kuźnia, Kolonia Robotnicza 

Śródmieście, Kamienna, Osiedle Trójkąt 

piątek 
Denków 

Osiedle Ludwików 

Osiedle Hutnicze, Częstocice 

* UWAGA!! Odpady ulegające biodegradacji to odpady komunalne stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów mieszczące się w pojemniku, wytworzone w gospodarstwie 
domowym (mieszkaniu). Dopuszcza się możliwość zbierania wraz z odpadami  ulegającymi biodegradacji, odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego ulegających biodegradacji. Do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych można przywieść odpady ulegające biodegradacji umieszczone w workach. Zostaną tam przyjęte bez dodatkowych opłat. Punkt mieści się przy ul. Samsonowicza 40A 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. 



ODPADY WIELKOGABARYTOWE i ZSEE 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych* zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego** na 2020 rok 

Dzielnica/miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Osiedle Pułanki, Gutwin 

7,28 18 10,31 21 12 2,23 14 4,25 15 6,27 17 8,29 
Osiedle Słoneczne 

Osiedle Sienkiewiczowskie, Piaski-Henryków 

Osiedle Stawki 

Osiedle Rosochy 
8,29 19 11 1,22 13 3,24 15 5,26 16 7,28 18 9,30 

Osiedle Złotej Jesieni (Osiedle Patronackie) 

Osiedle Ogrody, Złotej Jesieni (Polna, Radwana) 

9,30 20 12 2,23 14 4,25 16 6,27 17 8,29 19 10,31 Osiedle XXV-lecia 

Kuźnia, Kolonia Robotnicza 

Śródmieście, Kamienna, Osiedle Trójkąt 

10,31 21 13 3,24 15 5,26 17 7,28 18 9,30 20 11 
Denków 

Osiedle Ludwików 

Osiedle Hutnicze, Częstocice 

*Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów 

zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, odpady pochodzące z budów i remontów obejmujące: deski drewniane (podłogowe i 
ścienne)  panele, okna, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, zabudowy prysznicowe oraz spłuczki. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą opony, gruz, płoty, części samochodowe, motorowery, 

kosiarki spalinowe. 

**Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, 

suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne), małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np.: odkurzacze, zamiatacze 
dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi), sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny (np.: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor 
i klawiatura), stacje robocze, notebooki, not pady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe), 
sprzęt audiowizualny (np.: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku), sprzęt oświetleniowy (np.: oprawy oświetleniowe), narzędzia elektryczne i elektroniczne 
(np.: wiertarki, piły, maszyny do szycia), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np.: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo). 


