
 

 

 

 

 

 

2020 r. – Gmina Pacyna 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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„Mobilna zbiórka odpadów” odbędzie się w dniach 17.03.2020 r. (wtorek) i 15.09.2020 r. (wtorek). Odbiór mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, leków, chemikaliów i innych niebezpiecznych, 
zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezawierających gruzu, pochodzących z remontów 
prowadzonych we własnym zakresie, realizowany będzie na pisemny wniosek (do pobrania na stronie www.pacyna.mazowsze.pl) lub 
na zgłoszenie (telefoniczne, e-mail) do Urzędu Gminy w terminie 14-7 dni przed terminem zbiórki. Brak zgłoszenia będzie 
skutkował brakiem odbioru odpadów. Firma odbiera odpady zgodnie z rejestrem i nie objeżdża terenu całej gminy. 
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości będzie realizowany w godzinach od 6:00 do 22:00. Odpady zgromadzone w pojemnikach 
i workach w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg 
przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.   
  
 Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. 

  

Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości nie będzie mógł zadeklarować wyższej opłaty i oddawać 

odpadów niesegregowanych. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona 

opłata podwyższona, o której mowa w uchwale Rady Gminy Pacyna.   

 

Papier i makulaturę należy gromadzić i udostępniać do odbioru w niebieskim worku oznaczonym napisem "PAPIER", w jaki zostaniecie 

http://www.pacyna.mazowsze.pl/


 

Państwo wyposażeni w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez podmiot odbierający odpady komunalne.

  

 

Obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych i mieszanych (wyłącznie na część zamieszkałą, na część niezamieszkałą należy zawrzeć 

indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gm. Pacyna). Więcej informacji w 

Urzędzie Gminy w Pacynie (pokój nr 13), na stronie www.pacyna.mazowsze.pl lub pod nr tel. 24 285 80 54.    

        ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

RODZAJ POJEMNIKA/WORKA CO WRZUCAMY  

 

NIEBIESKI WOREK  
Z NAPISEM "PAPIER" 

gazety i czasopisma, książki, opakowania papierowe, kartony, tektury, torby papierowe, kartki, 
zeszyty, ulotki, katalogi, prospekty, papier szkolny i biurowy (suchy zadrukowany), papier pakowy. 

 

 

 

ŻÓŁTY WOREK  

Z NAPISEM "METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE" 

butelki plastikowe, opróżnione opakowania po artykułach spożywczych, kosmetycznych, 

opakowania po chemii gospodarczej (m.in. opakowania po płynie do mycia naczyń, szamponie, po 
proszku do prania, puste koszyczki po kostkach WC itp.), zewnętrzne opakowania po lekach i 

suplementach, które nie miały bezpośredniego kontaktu z lekiem, opakowania wielomateriałowe 

(np. po mleku, maślankach, jogurtach itp.), plastikowe zabawki dziecięce bez elementów 
metalowych i elektronicznych (np. wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe butelki po 

olejach jadalnych, puszki po konserwach, kapsle i nakrętki od butelek i słoików, metalowe puszki po 
napojach, karmach dla zwierząt, konserwach,  opróżnione aerozole po kosmetykach, plastikowe 

torebki, worki, reklamówki. 

 

 

ZIELONY WOREK Z NAPISEM "SZKŁO" 

opakowania szklane (m.in. opróżnione z zawartości słoiki po żywności, butelki po napojach, 

przetworach, alkoholach olejach roślinnych itp.), szklane   opakowania po kosmetykach (m.in. 
butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach itp. - jeżeli nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców). 

 

 

 

BRĄZOWY WOREK Z NAPISEM "BIO" 

nieprzetworzone odpady o charakterze kuchennym oraz odpady zielone np. odpadki warzyw i 
owoców (w tym obierki, ogryzki, łupiny itp.), nieświeże owoce i warzywa, drobne gałęzie drzew i 

krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty cięte i doniczkowe, choinki bożonarodzeniowe, chwasty, 

skorupki jaj, szyszki, fusy od herbaty i kawy. UWAGA: w przypadku posiadania większych gałęzi   
pochodzących z pielęgnacji przydomowych ogródków, dopuszcza się wystawienie ich obok 

pojemnika/worka pod warunkiem ich pocięcia na małe kawałki – do 0,5 m oraz związania. 

 

 

 

 

POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE Z 
SORTOWANIA 

zużyte środki higieny osobistej (m.in. pampersy, pielucho-majtki, podpaski, chusteczki, szczoteczki 
do zębów, jednorazowe maszynki do golenia itp.), bandaże, plastry, wystudzony popiół, wilgotny i 

zabrudzony papier/folie, chusteczki nawilżające, odchody zwierząt domowych, worki od 

odkurzacza, potłuczone szkło i naczynia, szkło płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło 
gospodarcze (szklane miski, talerze, kieliszki, szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), zabawki 

wielomateriałowe oprócz elektronicznych, bombki choinkowe, odzież, buty i tekstylia (np. koce, 
firanki,ręczniki itp.), aluminiowe zabrudzone tacki, sztuczne kwiaty, styropian opakowaniowy (np. po 

sprzęcie RTV/AGD), kości, ości, przetworzone jedzenie, niedopałki papierosów, worki od 

odkurzacza, zużyte filtry od kawy, włosy, kredki, długopisy, mazaki, żwirek, trociny, piasek dla 
zwierząt, jednorazowe talerzyki i sztućce, świece, pozostałe odpady komunalne, które nie nadają 

się do sortowania i nie są odbierane  

w ramach mobilnej zbiórki. 

 

                                         

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.        Urząd Gminy w Pacynie   
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno       ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna   
tel. (+48) 24-254-29-87 - Logistyka       tel./fax (+48) 24 285 80 54, 285 80 64  
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