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MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH: 

 

  

1) zabudowa jednorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz 

na dwa tygodnie, 

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) - nie rzadziej niż jeden raz na cztery 

tygodnie, 

c) odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na osiem 

tygodnie, 

d) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

e) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie 1 listopada do 

31 marca. 

 

2) zabudowy wielorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz 

na tydzień, 

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 

c) odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na cztery 

tygodnie, 

d) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

e) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie 1 listopada 

do 31 marca. 
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d) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

e) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie 1 listopada do 

31 marca. 

 

2) zabudowy wielorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz 

na tydzień, 

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 

c) odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na cztery 

tygodnie, 

d) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden 
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e) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie 1 listopada 

do 31 marca. 

 

 


