
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEMNIK Z NAPISEM 

ODPADY ZMIESZANE 
 

Odpady kuchenne/spożywcze, skorupki jaj, 

odpadki ryb, odpadki z mięs, drobne kości, 

resztki owoców i warzyw, zepsuta żywność, 

filtry do kawy i herbaty z zawartością, fusy; 

pozostałości z roślin, liście, trawa, przycięte 

części krzewów;  

ręczniki papierowe, chusteczki, serwetki, 

zużyte pieluchy jednorazowe, artykuły 

higieniczne; popiół, małe zwierzęce odchody z 

trocinami, buty itp. 
 

Wrzucaj pozostałe odpady komunalne, które 

nie są odbierane w sposób selektywny!  
 

W pojemniku umieszczaj odpady tylko w 

postaci stałej! 

 

 

 

 

 

 

POJEMNIK Z NAPISEM 

ODPADY SUCHE 
 

Plastikowe butelki po: napojach (typu PET), 

środkach czystości, kosmetykach; plastikowe 

opakowania po: produktach spożywczych, 

jogurtach, śmietanie, maśle; opakowania po: 

słodyczach, ciastkach, owocach; opakowania 

po: mrożonkach, małe opakowania ze 

styropianu; metalowe puszki po: żywności, 

napojach, karmie dla zwierząt, opakowania 

wielomateriałowe (kartony) po: sokach, 

mleku; gazety, czasopisma, katalogi, papier, 

tektura, kartony, torebki papierowe, tekstylia, 

ubrania, tworzywa sztuczne itp. 

Oczyść opakowania z pozostałych w nich 

resztek np. pod bieżącą wodą! 
 

 

 

 

Złóż na płasko pudełka i opakowania 

wielomateriałowe, zgnieć butelki! 

 

 

 

 

 

 

 

POJEMNIK Z NAPISEM 

S Z K Ł O  
 

Butelki ze szła białego i barwionego, szklane 

opakowania po napojach i żywności, po 

napojach alkoholowych, słoiki po przetworach 

(bez nakrętek), naczynia żaroodporne, szklane 

opakowania po kosmetykach, inne 

opakowania szklane itp. 

NIE NALEŻY WRZUCAĆ: 

żarówek, świetlówek, lamp neonowych, 

rtęciowych, reflektorów; ekranów, luster, 

zbitych szyb, ceramiki, porcelany, zatyczek, 

kapsli, zakrętek, szkła gospodarczego 

(duralex, arcoroc); szyb samochodowych, 

szkła zbrojonego itp. 

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem! 
 

Zdejmij zakrętkę! 
 

Wyrzucaj czyste opakowania! 

 

 

 

Odbiór pojemnika z zabudowy jednorodzinnej: 

 2 razy w miesiącu w następujących miesiącach: 

grudzień, styczeń, luty oraz czerwiec, lipiec, 

sierpień. 

 1 raz w miesiącu w następujących miesiącach: 

marzec, kwiecień, maj oraz wrzesień, 

październik, listopad. 

 

Odbiór pojemnika z zabudowy wielorodzinnej: 

 2 razy w miesiącu przez cały rok. 

Odbiór pojemnika z zabudowy jednorodzinnej: 

 1 raz w miesiącu przez cały rok 

 

Odbiór pojemnika z zabudowy wielorodzinnej: 

 2 razy w miesiącu przez cały rok. 

Odbiór pojemnika z zabudowy jednorodzinnej: 

 1 raz na kwartał 

 

Odbiór pojemnika z zabudowy wielorodzinnej: 

 1 raz na dwa miesiące. 



 

NOWE ZASADY 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

W GMINIE ROGÓW 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W TWOIM DOMU 

KROK PO KROKU 

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW! 

URZĄD GMINY W ROGOWIE 

ul. Żeromskiego 23, 95 – 063 Rogów 

tel. 46 874 80 70  

        46 874 80 12 

       wew. 20 lub 31 

Wszystkie informacje dostępne  

na stronie internetowej  

www.rogow.eu 

W zakładce GOSPODARKA ODPADAMI 

OBOWIĄZKI 

właścicieli nieruchomości 
 

1. Złożenie deklaracji do Urzędu Gminy w Rogowie w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego 

mieszkańca na danej nieruchomości lub zmiany 

dotychczasowej liczby mieszkańców. 

2. Informowanie na bieżąco o zmianach w złożonej 

deklaracji mających wpływ na wysokość opłaty. 

3. Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

4. Termin pierwszej opłaty upływa w dniu 10 sierpnia 

2013 r. (za miesiąc lipiec). 

 

 O P Ł A T Y  

 

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 

7,00 zł/os./miesiąc 

Prowadzenie nieselektywnej zbiórki 

odpadów 14,00 zł/os./miesiąc 

 

 
OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ W KASIE 

URZĘDU GMINY LUB NA NUMER 

RACHUNKU BANKOWEGO 

25 8781 0006 0050 0005 2000 0230 

PSZOK 
czyli PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Od 1 lipca 2013 roku w ramach 

comiesięcznej opłaty uiszczanej  

do Urzędu Gminy,   

mieszkańcy będą mogli przywozić odpady z 

gospodarstwa domowego takie jak: 

 odpady z drobnych robót budowlanych 

i rozbiórkowych; 

 chemikalia - farby, rozpuszczalniki; 

 zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 zużyte opony; 

 

 

PSZOK do którego mieszkańcy Gminy Rogów 

mogą odwozić odpady komunalne: 

Skierniewice, ul. Czerwona 7 

96 – 100 Skierniewice 

DANE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ WYWOZEM 

ODPADÓW KOMUNALNYCH:  

REMONDIS Sp. z o. o.  

ul. Zbąszyńska 6, 91 – 342 Łódź 

tel/fax: 42 651 29 93 

lodz@remondis.pl 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi  

 

http://www.rogow.eu/

