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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Ryczywół  

w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

 
Wykaz posesji jednorodzinnych oraz 

wielorodzinnych z częstotliwością wywozu jak z 

nieruchomości jednorodzinnych na terenie 

Gminy Ryczywół 

Rejon I 
Odpady zmieszane i bioodpady - środa  

Zbiórka selektywna (plastik, szkło, 

makulatura) – piątek 

 

Nazwa miejscowości  

Ulicy 

Odpady 

zmieszane 
niesegregowane 

Bioodpady Zbiórka 

selektywna 

tworzywa, 

szkło, 

papier i 

tektura 

Elektro-

odpady, 

chemikalia, 

opony, 

wielkogaba-

ryty  

1 2 3 4 5 

Boruchowo  

 

 

4, 18 - I 

 

1, 15 – II 

 

1, 15, 29 – III 

 

12, 26 – IV 

 

10, 24 – V 

 

7, 21 – VI 

 

5, 19 – VII 

 

2, 16, 30 – VIII 

 

13, 27 – IX 

 

11, 25 – X 

 

8, 22 – XI 

 

6, 20 - XII 

 

18 - I 

 

15 – II 

 

15 – III 

 

12, 26 – IV 

 

10, 24 – V 

 

7, 21 – VI 

 

5, 19 – VII 

 

2, 16, 30 – VIII 

 

13, 27 – IX 

 

11, 25 – X 

 

8, 22 – XI 

 

20 - XII 

 

27 - I 

 

24 - II 

 

24 – III 

 

21 – IV 

 

19 – V 

 

16 – VI 

 

14 – VII 

 

11 – VIII  

 

8 – IX 

 

6 – X 

 

3 – XI 

 

1, 29 - XII 

 

 

12 – IV  

 

 

UWAGA 

Odbiór sprzed 

posesji w 

formie 

„wystawek” 

 

Chmielewo  

 

Gorzewko  

 

Gorzewo 

  

Krężoły 

  

Łopiszewo 

  

Wiardunki 

  

Ryczywół: 

  

- Działkowa 

 

 

Przeterminowane 

leki – zbiórki w 

aptekach, 

PSZOK 

 

Zużyte baterie –

zbiórki w 

placówkach 

oświatowych, 

Dinar, Urząd 

Gminy, Szkoły, 

PSZOK 

 

- Mickiewicza 

 

- Obornicka 

 

- Osiedle Kwiatowe 

 

- Osiedle Parkowe 

 

- Sienkiewicza 

 

- Wrzosowa 

 
 

W przypadku awarii sprzętu oraz innych zdarzeń losowych odbiór odpadów nastąpi w kolejnym 

dniu roboczym. 

Pojemniki i worki należy wystawiać przed posesję do godz. 7:00. Odbiór odpadów  

w godz. 7:00 – 19:00. 
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Szanowni Państwo!  
W 2023 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu gminy Ryczywół świadczyć będzie  
firma ZUKiT H. Siwiński Rogoźno  

   
ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno, tel. 67/261 71 77   

e-mail: zukit@wp.pl  

 
O czym należy pamiętać?: 

- przypadki niewłaściwego postępowania z odpadami przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od mieszkańców gminy oraz obsługującego PSZOK, 

należy  zgłaszać Wójtowi Gminy Ryczywół niezwłocznie, w formie pisemnej;  

- zbiórka odpadów komunalnych z posesji odbywa się poprzez wystawienie przez 

właścicieli nieruchomości pojemników lub worków z odpadami, bezpośrednio przed 

posesją, w miejscu łatwo dostępnym, w  wyznaczonych terminach zbiórek; 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Ryczywole (PSZOK) czynny będzie w soboty w godz. 10.00-16.00. Podczas 

przekazywania odpadów należy przedstawić ostatni dowód płatności oraz numer 

gospodarstwa domowego, znajdującego się m.in. na pojemniku na odpady zmieszane; 

- od stycznia 2023r. bioodpady zbierane będą wyłącznie w pojemnikach koloru 

brązowego opisanych „bio”. Pojemniki o pojemności odpowiadającej potrzebom danego 

gospodarstwa należy zakupić we własnym zakresie. Będą one  znakowane przez 

przedsiębiorcę. Bioodpady wrzucamy do pojemnika luzem, bez żadnych opakowań; 

- kwestię zakupu lub dzierżawy pojemników na odpady zmieszane lub segregowane 

należy regulować we własnym zakresie z przedsiębiorącą. Worki na odpady segregowane 

(niebieski, zielony i żółty) dostarczane będą przez firmę ZUKiT H. Siwiński. Worki 

można nabyć także w Urzędzie Gminy; 

- kwestię uszkodzenia lub wymiany pojemnika w związku z  niewłaściwie wykonaną 

usługą odbioru odpadów należy zgłaszać do firmy ZUKiT H. Siwiński;  

- gospodarstwa, które nie posiadają oznakowanych pojemników proszone są  

o kontakt pod nr tel. 67 28-37-002 wew.15. Pojemniki nieoznakowane odpowiednim 

numerem nie będą   odbierane;  

- przypadki niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych  zgłaszane będą Wójtowi 

Gminy Ryczywół i na tej podstawie naliczona zostanie opłata podwyższona w wysokości 

80,00 zł/os./m-c. Prosimy o właściwą segregację odpadów. 

 

Liczymy na udaną współpracę !!!          

  ZUKiT H. Siwiński Rogoźno 
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