
I. Zasady segregacji odpadów 

 

Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących workach: 
• worek żółty –  na odpady z tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań 

wielomateriałowych (np. kartony po mleku, sokach), 
• worek niebieski- na papier i tekturę, 
• worek zielony- na szkło, 
• worek szary- na popiół, żużel, piach, 
• worek brązowy- na odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji 
 

WAŻNE! Prosimy przestrzegać zasad segregacji – w poszczególnych workach umieszczać  
jedynie odpady do nich przeznaczone. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Gminy Kulesze Kościelne 
www.kuleszek.pl oraz na stronie www.mpo.bialystok.pl.  

 
 

Worki należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich całkowitym zapełnieniu. 
Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. 

Przy odbiorze worków z surowcami firma MPO zostawi na posesji taką samą ilość worków pustych. 
Dopuszcza się wystawianie w/w odpadów we własnych workach. 

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków, prosimy zgłaszać się po nie do ekipy 
wywozowej zbierającej worki, ewentualnie do Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych 

oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się w Sokołach przy ul. Nowy Świat 37. 

II. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon małogabarytowych    
(np. samochodowych), tekstyliów, odzieży, a także odpadów budowlanych               
i rozbiórkowych. 

 

odbędzie się w terminach wskazanych powyżej w tabeli. Odpady przeznaczone do odbioru 
należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 700 w wyznaczonym dniu. 

 

Z uwagi na możliwość wystawienia przez mieszkańców dużej ilości odpadów zbiórka  
może trwać więcej niż jeden dzień. 

 

 Nie będą zabierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady 
 lub wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość oraz niekompletny sprzęt 

RTV i AGD.  

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 
 

• odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble 
(szafy, regały, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, 
rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.  

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (tj. sprzęt AGD i RTV) np. lodówki, pralki, suszarki, 
kuchenki gazowe i mikrofalowe, telewizory, monitory, radioodbiorniki, komputery, notebooki, 
drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.  

• zużyte opony 

• tekstylia i odzież 

• odpady budowlano-remontowe (np. okna, drzwi, gruz w workach 25 kg, wanny, umywalki itp.) 
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: 
 

• odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej,  w tym także (części od maszyn i 
urządzeń rolniczych)  

• zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne  
• szkło, ziemia, odpady ogrodowe  
• odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszane i na 

odpady segregowane 
 



 

 

III. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 (PSZOK)  

Odpady segregowane oraz odpady problemowe / niebezpieczne 

będą przyjmowane w PSZOK zlokalizowanym przy ul. Nowy Świat 37 w Sokołach  

czynnym w godzinach 8:00 – 16:00 w każdą sobotę w dniach: 
 

7, 14, 21, 28 styczeń  4, 11, 18 ,25 luty 1, 8, 15, 22, 29 lipiec 7, 14, 21, 28 październik 

 4, 11, 18 ,25 marzec  1, 8, 15, 22, 29 kwiecień  5, 12, 19, 26 sierpień 4, 18, 25  listopad 

 6, 13, 20, 27 maj  3, 10, 17, 24  czerwiec 2, 9, 16, 23, 30 wrzesień 2, 9, 16, 23, 30  grudzień 

 

W PSZOKu nieodpłatnie przyjmowane będą 
wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: 

  
• papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,  
• tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe, 
•  opakowania ze szkła, 
• odpady biodegradowalne/zielone, 
• przeterminowane leki,  
• zużyte termometry, 
• chemikalia, farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich, 
•  zużyte baterie i akumulatory,  
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
• elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp., 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,  
• okna oraz szkło płaskie okienne, 
• odpady budowlane i rozbiórkowe, 
• styropian, 
• zużyte opony w tym również opony z pojazdów i maszyn rolniczych, 
• tekstylia i odzież, 
• opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, 
• przeterminowane środki ochrony roślin, 
• przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich, 
• oleje spożywcze oraz odpadowe i opakowania po nich, 
• przeterminowane materiały budowlane typu cement, gips, zaprawy murarskie, 

Harmonogram oraz więcej informacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Kulesze Kościelne 
www.kuleszek.pl   oraz na stronie internetowej www.mpo.bialystok.pl lub pod nr tel. (85) 737 10 88, 509 959 558

  
 

WYKONAWCA: MPO SP z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, www.mpo.bialystok.pl                                                                           
Oddział w Wyszkach ul. Usługowa 11 17-132 Wyszki tel. 85 737 10 88 

 


