
 

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW 
GMINA KÓRNIK I-XII 2021 

 

SZCZYTNIKI 

 

ZMIESZANE GABARYTY SEGREGACJA           BIO CHOINKI 

2021-01-09 2021-03-22 2021-01-08 2021-01-08  

2021-01-22 2021-09-09 2021-02-04 2021-02-04 2021-02-04 

2021-02-05  2021-03-04 2021-03-04  

2021-02-19   2021-03-18  

2021-03-05  2021-04-01 2021-04-01  

2021-03-19  2021-04-29 2021-04-15  

2021-04-02  2021-05-27 2021-04-29  

2021-04-16  2021-06-24 2021-05-13  

2021-04-30  2021-07-22 2021-05-27  

2021-05-14  2021-08-19 2021-06-10  

2021-05-28  2021-09-16 2021-06-24  

2021-06-11  2021-10-14 2021-07-08  

2021-06-25  2021-11-12 2021-07-22  

2020-07-09  2021-12-09 2021-08-05  

2021-07-23   2021-08-19  

2021-08-06   2021-09-02  

2021-08-20   2021-09-16  

2021-09-03   2021-09-30  

2021-09-17   2021-10-14  

2021-10-01   2021-10-28  

2021-10-15   2021-11-12  

2021-10-29   2021-11-25  

2021-11-13   2021-12-23  

2021-11-26     

2021-12-10     

2021-12-24     
INFORMACJA: 

1. Prosimy o opisanie pojemników numerem posesji lub numerem posesji i nazwą podmiotu wystawiającego odpady komunalne w 
przypadku terenów niezamieszkałych. 

2. Właściciele nieruchomości w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych udostępniają pojemniki i worki: 
 w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich oraz ruchu pojazdów poprzez wystawienie ich przed 

nieruchomość w dniu odbioru odpadów do godz. 7.00, jednak nie wcześniej niż 24 h przed tym terminem; 
lub, 

 w wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne miejscu (bez konieczności 
wstępu na teren nieruchomości) w dniu odbioru odpadów do godz. 7.00, jednak nie wcześniej niż 24 h przed tym terminem. 

3. Nie wystawienie worków lub pojemników w miejsca umożliwiające odbiór zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru 
odpadów komunalnych skutkuje nieodebraniem odpadów. Nieodebrane odpady właściciel przechowuje na terenie swojej posesji do 
czasu następnego terminu odbioru określonego w harmonogramie lub jeżeli dotyczy to odpadów zbieranych selektywnie może je 
samodzielnie i na własny koszt dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot 
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powiadomienia Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wszczyna  
postępowanie zmierzające do wydania decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej zgodnej z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Kórnik. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 
 

 



 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA : 
 

ODPADY SEGREGOWANE - PGK w Śremie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, Czynne pon – pt od 7:00 do 15:00; 
biuro@pgk.srem.pl   

Osoba do kontaktu: Monika Holc  m.holc@pgk.srem.pl, tel. 61 28 30 511 w.141 

 

ODPADY ZMIESZANE I BIO – Biuro Obsługi Klienta PUK Artur Zys, Pławce 5a 63-000 Pławce, Środa Wielkopolska, 

office@puk-zys.pl , Tel. 661-480-223 

 

 

DO POJEMNIKÓW/WORKÓW NA PAPIER, TEKTURĘ OPAKOWANIOWĄ I NIEOPAKOWANIOWĄ 
 

Należy wrzucać: Zabrania się wrzucać: 
 

1) niezabrudzone zgniecione kartony, tekturę falistą; 

2) gazety, magazyny, gazetki reklamowe, ulotki, 

katalogi; 

3) zeszyty i stare książki bez plastikowych okładek; 

4) torebki papierowe, papier pakunkowy; 

5) papierowe wytłaczanki na jajka. 
 

 

1) zabrudzonego, zatłuszczonego papieru, resztek żywności; 

2) ubrań, pieluch jednorazowego użytku, podpasek higienicznych, 

odzieży i tekstyliów; 

3) papieru termicznego do faksu i drukarki, paragonów, papieru  

do pieczenia, worków po wapnie, cemencie, gipsie, tapet; 

4) styropianu, folii aluminiowych. 
 

 

DO POJEMNIKÓW/WORKÓW NA OPAKOWANIA SZKLANE BEZBARWNE I KOLOROWE 
 

Należy wrzucać: Zabrania się wrzucać: 

 

1) butelki ze szkła barwionego i białego z 

rozgraniczeniem  

na poszczególne worki (szkło białe, szkło kolorowe); 

2) słoiki po dżemach i przetworach bez zawartości 

pozbawione nakrętek  

i gumowych uszczelek; 

3) opakowania szklane po pokarmach dla dzieci; 

4) opakowania szklane po kosmetykach bez zawartości 

i elementów plastikowych i metalowych; 

5) naczynia ze szkła zwykłego. 
 

 

1) naczyń żaroodpornych, kryształów; 

2) porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, doniczek; 

3) luster, kineskopów, świetlówek, żarówek, termometrów; 

4) szyb okiennych w tym szyb zbrojonych i samochodowych; 

5) szkła okularowego; 

6) szkła laboratoryjnego oraz ampułek i butelek po lekach. 

 

 

DO POJEMNIKÓW/WORKÓW NA OPAKOWANIA Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH 
 

Należy wrzucać: Zabrania się wrzucać: 
 

1) butelki po napojach typu PET; 

2) butelki po chemii gospodarczej; 

3) plastikowe nakrętki; 

4) opakowania po żywności np. jogurtach, śmietanach 

– bez zawartości; 

5) suche, grube folie i torby z tworzyw sztucznych, 

worki i reklamówki nie podlegające biodegradacji, folie 

bąbelkowe, folie typu stretch; 

6) aluminiowe puszki po napojach oraz inne metale; 

7) metalowe opakowania po dezodorantach; 

8) opakowania wielomateriałowe np. kartony po 

sokach, mleku. 
 

 

1) butelek i pojemników z zawartością; 

2) mokrych folii, opakowań po słodyczach; 

3) opakowań i butelek po olejach i smarach; 

4) puszek i pojemników po farbach i lakierach; 

5) opakowań po środkach chwasto -, grzybo - i owadobójczych; 

6) styropianu, plastikowych zabawek i mebli ogrodowych i ich części, 

sprzętu AGD; 

7) naczyń styropianowych jednorazowego użytku; 

8) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego; 

9) baterii. 

 

DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW 
 

Należy wrzucać czysty odpad (bez worków): Zabrania się wrzucać: 

 

1) odpadów zielonych powstałych w przydomowych 

ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty i ścięte kwiaty, 

drobne gałęzie, nieduże kwiaty doniczkowe bez doniczek i 

ziemi; 

2) odpadków warzywnych i owocowych (w tym 

obierek itp.), skorupek jaj, fusów po kawie i herbacie, 

zużytych ręczników papierowych  

i chusteczek higienicznych; 

3) resztek jedzenia pochodzenia roślinnego. 

 

 

1) mięsa i kości zwierząt; 

2) odchodów zwierząt, trocin i piasku z kuwet; 

3) popiołu; 

4) leków; 

5) drewna impregnowanego; 

6) płyt wiórowych i MDF; 

7) ziemi i kamieni; 

8) doniczek; 

9) pampersów; 

10) liści z ulic; 

11) płynnych odpadów kuchennych; 

12) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych); 

13) worków biodegradowalnych, kompostowalnych, papierowych. 
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