
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  
Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 

NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
 

Odbiór odpadów zmieszanych 3 razy w tygodniu: 

poniedziałek, środa, piątek 
 
Odbiór odpadów BIO (bioodpady kuchenne): 
raz na tydzień w miesiącach od kwietnia do października,  
zaś w pozostałych miesiącach 4 razy w miesiącu. 

 
Odbiór odpadów segregowanych (dzwony) 2 razy 
w tygodniu (lub po zapełnieniu poszczególnych pojemników recyklingowych 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych): 

wtorek i czwartek 
 

Odbiór odpadów zielonych (bioodpady z ogrodu) – na wcześniejsze 

zgłoszenie administratora raz na tydzień w miesiącach od kwietnia do 
października, zaś w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu 
 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów 
z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

do sześciu razy w roku  
 

Odpady prosimy wystawiać  przy altankach w wyznaczonych terminach: 
 

DZIELNICA TWIERDZA, Modlin Stary Centrum Miasta ( do 

torów kolejowych) 

Osiedle plus 

Nowodworzanka (od 
torów kolejowych w 

kierunku Osiedla Mł.) 

 Wystawiać 

do dnia 

Odbiór w 

dniu 

Wystawiać 

do dnia 

Odbiór 

w dniu 

Wystawiać 

do dnia 

Odbiór 

w dniu 

luty 03.02.2023 04.02.2023 13.02.2023 14.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 

kwiecień 14.04.2023 15.04.2023 31.03.2023 01.04.2023 05.04.2023 06.04.2023 

czerwiec 05.06.2023 06.06.2023 19.06.2023 20.06.2023 28.06.2023 29.06.2023 

Sierpień  04.08.2023 05.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 10.08.2023 11.08.2023 

październik 05.10.2023 06.10.2023 13.10.2023 14.10.2023 23.10.2023 24.10.2023 

grudzień 08.12.2023 09.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 18.12.2023 19.12.2023 

 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE CO ODBIERAMY: 
• Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań, domów:  meble, fotele, 

stoły, krzesła,  łóżka i materace,  dywany, lampy  walizki, wózki, itp. 

ELEKTROODPADY CO ZBIERAMY: 
• Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.: pralki, lodówki, zmywarki, telewizory,  

kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty kuchenne, drobny sprzęt 
gospodarstwa domowego itp.  stare telefony komórkowe, ładowarki, monitory, 
komputery, laptopy, drukarki,  płyty, zasilacze i inne części komputerowe,  



kserokopiarki, faxy, niszczarki, rzutniki, kamery, radia, telewizory, 
odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD i DVD, anteny satelitarne  narzędzia 

elektryczne, przełączniki, gniazda i przewody elektryczne,  wszelkiego rodzaju 
elektroniczny sprzęt biurowy, itp. 

 

CZEGO NIE ODBIERAMY : 
• części samochodowych, 

• opon, 
• odpadów z remontów  (umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, panele, 

drzwi, okna, płytki, gruz, muszle klozetowe), 

•     odpadów przemysłowych, 
• baterii i akumulatorów, 

• żarówek, 
• świetlówek, 
• lamp szklanych, 

• kineskopów. 
 

W każdym innym terminie odpady wielkogabarytowe i elektroodpady, opony, 
odpady remontowe do 300kg, mieszkaniec można bezpłatnie dostarczyć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Przytorowa 7, (teren 

Miejskiego Zakładu Oczyszczania) 
 

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku: 7-14  
i ostatnia sobota miesiąca: 7-14. 
 

 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym terminem będzie 

możliwy odpłatnie po przesłaniu zlecenia na wykonanie usługi przez 
Administratora budynku wielorodzinnego. 

 
 
 


