
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I 

SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY NAREW NA 

OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.03.2021r. 

 

Rodzaj odpadu 

Miesiące 

Styczeń Luty Marzec 

 

DATA 
Zmieszane odpady 

komunalne (pozostałości po 

segregacji)- pojemniki 
28 25 25 

Selektywne odpady 
komunalne: (żółty, 

niebieski, zielony, 

czarny) - worki 

28 25 25 

Selektywne odpady 

komunalne: (odpady 

zielone)-worek 

brązowy) 

28 25 25 

Odpady 
wielkogabarytowe, 

wyeksploatowany 

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny  
 

 

Przedmioty RTV i AGD wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą 

następujące rodzaje odpadów: 
- odpady wielkogabarytowe:  odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), 

dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, 

drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki), komputery, drukarki, 

telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp.. 
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: 
- zużyte opony, okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części 

motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, ceramika sanitarna. 
Miejscowość Ancuty, Białki, Iwanki, Ogrodniki, Puchły, Rohozy, Saki, Soce, Trześcianka, Waniewo, Cisy, 

Paszkowszczyzna. 
 

 

  



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I 

SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY NAREW NA 

OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.03.2021r. 

 

Rodzaj odpadu 

Miesiące 

Styczeń Luty Marzec 

 

DATA 
Zmieszane odpady 

komunalne (pozostałości po 

segregacji)- pojemniki 
28 25 25 

Selektywne odpady 
komunalne: (żółty, 

niebieski, zielony, 

czarny) - worki 

28 25 25 

Selektywne odpady 

komunalne: (odpady 

zielone)-worek 

brązowy) 

28 25 25 

Odpady 
wielkogabarytowe, 

wyeksploatowany 

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny  
 

 

Przedmioty RTV i AGD wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą 

następujące rodzaje odpadów: 
- odpady wielkogabarytowe:  odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), 

dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, 

drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki), komputery, drukarki, 

telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp.. 
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: 
- zużyte opony, okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części 

motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, ceramika sanitarna. 
Miejscowość Narew ulice 

 

  



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I 

SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY NAREW NA 

OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.03.2021r. 

 

Rodzaj odpadu 

Miesiące 

Styczeń Luty Marzec 

 

DATA 
Zmieszane odpady 

komunalne (pozostałości po 

segregacji)- pojemniki 
22 26 26 

Selektywne odpady 
komunalne: (żółty, 

niebieski, zielony, 

czarny) - worki 

22 26 26 

Selektywne odpady 

komunalne: (odpady 

zielone)-worek 

brązowy) 

22 26 26 

Odpady 
wielkogabarytowe, 

wyeksploatowany 

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny  
 

 

Przedmioty RTV i AGD wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą 

następujące rodzaje odpadów: 
- odpady wielkogabarytowe:  odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), 

dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, 

drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki), komputery, drukarki, 

telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp.. 
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: 
- zużyte opony, okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części 

motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, ceramika sanitarna. 
Miejscowość Doratynka, Gorodczyno, Gradoczno,  Istok, Janowo, Kaczały, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Kutowa,, Lachy, 

Łopuchówka, Łosinka, Nowiny, Radźki, Skaryszewo, Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Usnarszczyzna, 

Zabłocie. 
 

  



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I 

SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY NAREW NA 

OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.03.2021r. 

Rodzaj odpadu 

Miesiące 

Styczeń Luty Marzec 

 

DATA 
Zmieszane odpady 

komunalne (pozostałości po 

segregacji)- pojemniki 
22 26 26 

Selektywne odpady 
komunalne: (żółty, 

niebieski, zielony, 

czarny) - worki 

22 26 26 

Selektywne odpady 

komunalne: (odpady 

zielone)-worek 

brązowy) 

22 26 26 

Odpady 
wielkogabarytowe, 

wyeksploatowany 

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny  
 

 

Przedmioty RTV i AGD wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą 

następujące rodzaje odpadów: 
- odpady wielkogabarytowe:  odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), 

dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, 

drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki), komputery, drukarki, 

telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp.. 
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: 
- zużyte opony, okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części 

motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, ceramika sanitarna. 
Miejscowość Bruszkowszczyzna, Cimochy, Chrabostówka, Gorędy, Gramotne, Gorodzisko, Hajdukowszczyzna, Krzywiec, 

Makówka,  Odrynki, Podborowisko, Przybudki,, Rybaki,  Waśki. 

 


