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Odbiory będą wykonywane na ulicach wg następującego wykazu: ul. Aleja Marzeń, Armii Krajowej, Błotków (od ul. 
Kodeńskiej do ul. Przelotowej), Czartoryskich, Fleminga, Gruntowa, Jana Pawła II, Kodeńska, Kościuszki, Kozłowskiego, 
Kraszewskiego (od Al. Marzeń do przejazdu kolejowego), Łąkowa, Męczenników Unickich, Miłosna, Młynarska, Nowa, Okrężna, 
Orzeszkowej, Piłsudskiego, Pocieja, Przelotowa, Pułaskiego, Różana, Sikorskiego, Słoneczna, Słuszki, Sportowa, Spokojna, 
Wiejska, Wierzbowa, Wojska Polskiego (od przejazdu PKP do CPN), Wschodnia, Żeromskiego, Wyszyńskiego. 
 

Miesiąc 

Dotyczy mieszkańców deklarujących segregację odpadów oraz brak segregacji  
Odpady  

zmieszane Odpady kuchenne 
biodegradowalne  

Tworzywa 
sztuczne i 

metale 
Opakowania 

szklane 

 
Makulatura Popiół Odpady 

zielone 

 
Odzież 

tekstylia 
Styczeń 8 15 - - 29 - - 9 

Luty 5 12 19 - 26 - - 6 
Marzec 5 12 - 19 26 - - 6 

Kwiecień 9, 23 16 - - 29 18 - 10, 24 
Maj 7, 21 14 28 - - 16 - 8, 22 

Czerwiec 4, 18 11 - 25 - 13 - 5, 19 
Lipiec 2, 16, 30 9 - - - - 23 3, 17, 31 

Sierpień 13, 27 6 20 - - 8 - 14, 28 
Wrzesień 10, 24 3 - 17 26  - 11, 25 

Październik 8, 22 15 - - 29 17 - 9, 23 
Listopad 5 12 19 - 26 14 - 6 
Grudzień 3 10 - 17 18 - - 4 

 
 

 
Odbiory będą wykonywane na ulicach wg następującego wykazu: ul. 3-go Maja, Akacjowa, Andrzejuka, Asnyka, 
Cerkiewna, Cicha, Czerwonego Krzyża, Graniczna, Janowska, Klonowa, Konopnickiej, Kraszewskiego, Krótka, Narutowicza, 
Niemcewicza, Ogrodowa, Polna, Popiełuszki, Prusa, Przeskok, Reymonta, Rolnicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Stacyjna, 
Szkolna, Topolowa, Wojska Polskiego (od przejazdu PKP do stadionu), Wspólna. 

 

Miesiąc 

Dotyczy mieszkańców deklarujących segregację odpadów oraz brak segregacji 
Odpady 

zmieszane Odpady 
kuchenne 

biodegradowalne 

Tworzywa 
sztuczne i 

metale 
Opakowania 

szklane 
 

Makulatura Popiół Odpady 
zielone 

 
Odzież 

tekstylia 
Styczeń 8 16 - - 30 - - 9 

Luty 5 13 19 - 27 - - 6 
Marzec 5 13 - 19 27 - - 6 

Kwiecień 9, 23 17 - - 30 18 - 10, 24 
Maj 7, 21 15 28 - - 16 - 8, 22 

Czerwiec 4, 18 12 - 25 - 13 - 5, 19 
Lipiec 2, 16, 30 10 - - - - 23 3, 17, 31 

Sierpień 13, 27 7 20 - - 8 - 14, 28 
Wrzesień 10, 24 4 - 17 27  - 11, 25 

Październik 8, 22 16 - - 30 17 - 9, 23 
Listopad 5 13 19 - 27 14 - 6 
Grudzień 3 11 - 17 19 - - 4 

 
 
 

UWAGA 
ODPADY ZMIESZANE nie będą odbierane od osób deklarujących segregację odpadów 

 
 

ODPADY WYSTAWIANE NIEZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NIE BĘDĄ ODBIERANE 
ODPADY KOMUNALNE ZANIECZYSZCZONE POPIOŁEM NIE BĘDĄ ODBIERANE 

 



 
 

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE. 
 
ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI Z GOSPODARSTW DOMOWYCH  
Wrzucamy: odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady 
tytoniowe (niedopałki), zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne 
środki higieny osobistej, mokry karton i miękki papier, woreczki i torebki papierowe, pozostałości po zwierzętach 
domowych, liście roślin doniczkowych. 
Nie wrzucamy: opakowań szklanych, metalowych i tworzyw sztucznych. 
 
TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METALE  
Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w 
ramach akcji dobroczynnych, 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), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i 
sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z 
tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy: opakowań szklanych, butelek i pojemników z zawartością, 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 i TEKTURA  
Wrzucamy: 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. 
Nie wrzucamy: 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 
podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań. 
 
OPAKOWANIA SZKLANE 
Wrzucamy: puste butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy: 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, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek. 
 
POPIÓŁ 
Popiół pochodzący z gospodarstw domowych.  
Do popiołu można wrzucać rozbite doniczki ceramiczne, szklanki, talerze, szkło okienne. 
 
ODPADY ZIELONE 
Trawa, liście, gałęzie itp. 
 
Inne odpady powstające w gospodarstwach domowych należy zagospodarować w następujący sposób: 
1) przeterminowane leki - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 

umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Terespol; 
2) meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i inne odpady niebezpieczne - należy dostarczyć bezpośrednio 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
3) zużyte baterie - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w 

specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie miasta lub przekazywać placówkom handlowym 
prowadzącym ich sprzedaż detaliczną; 

4) zużyte akumulatory - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 
przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną; 

6) zużyte opony - należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
7) odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych) – należy 
dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

8) tekstylia i obuwie - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 
umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie miasta. 

 
 


