
Rok 2019
Nazwa miejsowo ści Rodzaj Odpadów stycze ń luty marzec kwiecie ń maj czerwiec

Komunalne 7;21 4;18 4;18 1;15 6;20 3;17
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          14 11 11 8 13 10

Papier (worek niebieski) 28 25 16 23 27 24

Szkło (worek zielony) 28 25 16 23 27 24

Bio (worek br ązowy) 30 27 27 24 29 26

Gabaryty 2 - - - - -

Popiół - - 25 - - -

Komunalne 8;22 5;19 5;19 2;16 7;21 4;18
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          15 12 12 9 14 11

Papier (worek niebieski) 29 26 23 24 28 25

Szkło (worek zielony) 29 26 23 24 28 25

Bio (worek br ązowy) 25 22 22 26 31 28

Gabaryty 3 - - - - -

Popiół - - 26 - - -

Komunalne 9;23 6;20 6;20 3;17 8;22 5;19
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          16 13 13 10 15 12

Papier (worek niebieski) 30 27 23 25 29 26

Szkło (worek zielony) 30 27 23 25 29 26

Bio (worek br ązowy) 25 22 22 26 31 28

Gabaryty 4 - - - - -

Popiół - - 27 - - -

Komunalne 10;24 7;21 7;21 4;18 9;23 6;21
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          17 14 14 11 16 13

Papier (worek niebieski) 31 28 16 26 30 27

Szkło (worek zielony) 31 28 16 26 30 27

Bio (worek br ązowy) 30 27 27 24 29 26

Gabaryty 2 - - - - -

Popiół - - 28 - - -

Komunalne 11;25 8;22 8;22 5;19 10;24 7;22
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          18 15 15 12 17 14

Papier (worek niebieski) - 1 1;30 29 31 28

Szkło (worek zielony) - 1 1;30 29 31 28

Bio (worek br ązowy) 29 26 26 23 28 25

Gabaryty 5 - - - - -

Popiół - - 29 - - -

Papier i makulatura nie może znajdować się w jednym worku ze szkłem!

Mieszkańcy s ą zobowi ązani do wystawienia pojemnika oraz worków do drogi umo żliwiaj ącej dojazd środkiem transportu przez Wykonawc ę. 

Odpady wystawiamy zgodnie z harmonogramem do godz. 7.00 wystawione w innym terminie nie będą odbierane.

Dąbrówka Zabłotnia, Ruda Mała, Kowala,    
Kowala-Kolonia, Kosów

ODBIERAMY

Segregowane (żółty worek)
-Tworzywa sztuczne
-Opakowania wielomateriałowe
-Metale

Papier, makulatura (niebieski worek)

5

4

RODZAJ ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gm iny Kowala w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r                                                                   
miesi ąc

Rejon

2
Parznice, Bardzice, Józefów, Bukowiec, Osiek, 
Grabina, Romanów/Walentynów, Maliszów

Zenonów, Huta Mazowsza ńska, Mazowszany, 
Kotarwice, Kowalówka1

> butelki po napojach (np. typu pet), plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii 
gospodarczej, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
> plastikowe torebki, worki, reklamówki, puste opakowania plastikowe po żywności
> opakowania metalowe (puszki, kapsle, nakrętki od słoików), drobny złom żelazny i metale kolorowe (puszki) 
Pamiętaj: zgnieć butelki (odkręcić nakrętki), kartony przed wyrzuceniem!

Trablice, Ludwinów

Kończyce-Kolonia, Augustów, Młodocin Mniejszy, 
Młodocin Mniejszy-K ąty, Ro żki, Ro żki-Adamów

3

Komunalne (pojemnik lub czarny worek)

Gabaryty

Zabrudzone opakowania papierowe, foliowe, saszetki po herbacie, zużyte artykuły higieniczne tj.: pieluchy,  
chusteczki, ręczniki papierowe itp., zmiotki - czyli wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Stare meble, szafy, stoły, kanapy, krzesła, fotele, wykładziny, dywany, nieuszkodzona ceramika sanitarna, akwaria, 

materace, deski, drzwi, rowery, wózki dziecięce, pompowane baseny, zabawki o dużych gabarytach np. rowerki, 

hulajnogi, samochody,  itp.

> skoszona trawa, kwiaty, liście, trociny, korę drzew
> drobne gałęzie drzew i krzewów, resztki warzyw i owoców, obierki, skorupki jaj
> odpady żywnościowe, 

Szkło (zielony worek)

Biodegradowalne (brązowy worek)

> gazety i czasopisma, prospekty, katalogi, zeszyty, książki, kartony i tekturę 
> papier biurowy i kserograficzny, papier pakowny, koperty i inne materiały wykonane  z papieru (celulozy)

> butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), 
> szklane opakowania po kosmetykach

Odpady bidegradowalne nie będą odbierane luzem tj. gałęzie krzewów i drzew. Odpady te muszą być powiązane w paczki i przycięte do 1 metra.

Popiół powinien być wystawiony zimny i w workach do wagi nieprzekraczającej 30 kg. 

PPUH„INTERBUD” Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154, 26 – 600 Radom 
Tel. 48 331-14-35, Fax. 48 331-17-84, 
e-mail: interbudradom@wp.pl



Rok 2019
Nazwa miejsowo ści Rodzaj Odpadów lipiec sierpie ń wrzesie ń październik listopad grudzie ń

Komunalne 1;15 5;20 2;16 1;14 4;18 2;16
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          8 12 9 7 12 9

Papier (worek niebieski) 22 26 23 21 9 23

Szkło (worek zielony) 22 26 23 21 9 23

Bio (worek br ązowy) 24 28 25 23 27 27

Gabaryty 29 - - - - -

Popiół - - - - 25 -

Komunalne 2;16 6;21 3;17 2;15 5;19 3;17
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          9 13 10 8 13 10

Papier (worek niebieski) 23 27 24 22 23 24

Szkło (worek zielony) 23 27 24 22 23 24

Bio (worek br ązowy) 26 30 27 25 29 31

Gabaryty 30 - - - - -

Popiół - - - - 26 -

Komunalne 3;17 7;22 4;18 3;16 6;20 4;18
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          10 14 11 9 14 11

Papier (worek niebieski) 24 28 25 23 23 27

Szkło (worek zielony) 24 28 25 23 23 27

Bio (worek br ązowy) 26 30 27 25 29 31

Gabaryty 31 - - - - -

Popiół - - - - 27 -

Komunalne 4;18 8;23 5;19 4;17 7;21 5;19
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          11 16 12 10 15 12

Papier (worek niebieski) 25 29 26 24 9 30

Szkło (worek zielony) 25 29 26 24 9 30

Bio (worek br ązowy) 24 28 25 23 27 27

Gabaryty - 1 - - - -

Popiół - - - - 28 -

Komunalne 5;19 9;23 6;20 5;18 8;22 6;20
metal, tw. sztuczne, opak. 
wielomateriałowe (worek żółty)                                                          12 19 13 11 16 13

Papier (worek niebieski) 26 30 27 25 30 31

Szkło (worek zielony) 26 30 27 25 30 31

Bio (worek br ązowy) 23 27 24 22 26 24

Gabaryty - 2 - - - -

Popiół - - - - 29 -

2
Parznice, Bardzice, Józefów, Bukowiec, Osiek, 
Grabina, Romanów/Walentynów, Maliszów

3
Dąbrówka Zabłotnia, Ruda Mała, Kowala,    
Kowala-Kolonia, Kosów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gm iny Kowala w okresie od 01.07.2019r do 31.12.2019r                                                                   

Rejon
miesi ąc

1
Zenonów, Huta Mazowsza ńska, Mazowszany, 
Kotarwice, Kowalówka

4 Trablice, Ludwinów

5
Kończyce-Kolonia, Augustów, Młodocin Mniejszy, 
Młodocin Mniejszy-K ąty, Ro żki, Ro żki-Adamów

Mieszkańcy s ą zobowi ązani do wystawienia pojemnika oraz worków do drogi umo żliwiaj ącej dojazd środkiem transportu przez Wykonawc ę. 

Odpady wystawiamy zgodnie z harmonogramem do godz. 7.00 wystawione w innym terminie nie będą odbierane.

RODZAJ ODPADÓW ODBIERAMY

Segregowane (żółty worek)
-Tworzywa sztuczne
-Opakowania wielomateriałowe
-Metale

> butelki po napojach (np. typu pet), plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii 
gospodarczej, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
> plastikowe torebki, worki, reklamówki, puste opakowania plastikowe po żywności
> opakowania metalowe (puszki, kapsle, nakrętki od słoików), drobny złom żelazny i metale kolorowe (puszki) 
Pamiętaj: zgnieć butelki (odkręcić nakrętki), kartony przed wyrzuceniem!

Papier, makulatura (niebieski worek)
> gazety i czasopisma, prospekty, katalogi, zeszyty, książki, kartony i tekturę 
> papier biurowy i kserograficzny, papier pakowny, koperty i inne materiały wykonane  z papieru (celulozy)

Szkło (zielony worek)
> butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), 
> szklane opakowania po kosmetykach

Biodegradowalne (brązowy worek)
> skoszona trawa, kwiaty, liście, trociny, korę drzew
> drobne gałęzie drzew i krzewów, resztki warzyw i owoców, obierki, skorupki jaj
> odpady żywnościowe, 

Papier i makulatura nie może znajdować się w jednym worku ze szkłem!

Komunalne (pojemnik lub czarny worek)
Zabrudzone opakowania papierowe, foliowe, saszetki po herbacie, zużyte artykuły higieniczne tj.: pieluchy,  
chusteczki, ręczniki papierowe itp., zmiotki - czyli wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Gabaryty

Stare meble, szafy, stoły, kanapy, krzesła, fotele, wykładziny, dywany, nieuszkodzona ceramika sanitarna, akwaria, 

materace, deski, drzwi, rowery, wózki dziecięce, pompowane baseny, zabawki o dużych gabarytach np. rowerki, 

hulajnogi, samochody,  itp.

Odpady bidegradowalne nie będą odbierane luzem tj. gałęzie krzewów i drzew. Odpady te muszą być powiązane w paczki i przycięte do 1 metra.

Popiół powinien być wystawiony zimny i w workach do wagi nieprzekraczającej 30 kg. 

PPUH„INTERBUD” Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154, 26 – 600 Radom 
Tel. 48 331-14-35, Fax. 48 331-17-84, 
e-mail: interbudradom@wp.pl


