
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZBRACHLIŃSKA 8  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103067 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  24  15  15  15  22  23 

Kwiecień  8, 21   12  12  12  6, 19    

Maj  6, 19   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZBRACHLIŃSKA 9  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103068 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  24  15  15  15  22  23 

Kwiecień  8, 21   12  12  12  6, 19    

Maj  6, 19   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZDROJOWA 1 REHAVET FIZJOTE  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103855 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  16, 30   22  29  29     

Kwiecień  13, 27   6, 19   26  26  1, 15, 29    

Maj  11, 25   4, 17, 31   24  24  13, 27    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZDROJOWA 2  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103069 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  16, 30   9  9  9  18  15 

Kwiecień  13, 27   7  7  7  1, 15, 29    

Maj  11, 25   5  5  5  13, 27    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZDROJOWA 2A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103070 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  16, 30   9  9  9  18  15 

Kwiecień  13, 27   7  7  7  1, 15, 29    

Maj  11, 25   5  5  5  13, 27    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZDROJOWA 4  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103071 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  16, 30   9  9  9  18  15 

Kwiecień  13, 27   7  7  7  1, 15, 29    

Maj  11, 25   5  5  5  13, 27    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZDROJOWA 6  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103072 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  16, 30   9  9  9  18  15 

Kwiecień  13, 27   7  7  7  1, 15, 29    

Maj  11, 25   5  5  5  13, 27    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZDROJOWA 8/1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103073 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  16, 30   9  9  9  18  15 

Kwiecień  13, 27   7  7  7  1, 15, 29    

Maj  11, 25   5  5  5  13, 27    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIELONA 1 FIRMA  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103701 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19           

Kwiecień  2, 16, 30            

Maj  14, 28            

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103074 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 10  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103075 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 10  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103076 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 11  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103077 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 11A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103078 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 12  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103079 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 14  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103080 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 16  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103081 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 18  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103082 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 3  na 2021 r. 
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812103083 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 4  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103084 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 5  na 2021 r. 
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812103085 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 7  na 2021 r. 
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812103086 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 8  na 2021 r. 
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812103087 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIĘBIA 9/1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103089 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  2, 30   2, 30   2, 30   16, 30    

Kwiecień  10, 23   27  27  27  13, 27    

Maj  8, 21   25  25  25  11, 25   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIMORODKOWA 14  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103090 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  29  2, 30   2, 30   2, 30   23   

Kwiecień  12, 26   27  27  27  7, 20    

Maj  10, 24   25  25  25  5, 18   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIMORODKOWA 16  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103091 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  29  2, 30   2, 30   2, 30   23   

Kwiecień  12, 26   27  27  27  7, 20    

Maj  10, 24   25  25  25  5, 18   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIMORODKOWA 18  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103092 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  29  2, 30   2, 30   2, 30   23   

Kwiecień  12, 26   27  27  27  7, 20    

Maj  10, 24   25  25  25  5, 18   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIMORODKOWA 2  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103093 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  29  2, 30   2, 30   2, 30   23   

Kwiecień  12, 26   27  27  27  7, 20    

Maj  10, 24   25  25  25  5, 18   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIMORODKOWA 2A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103094 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  29  2, 30   2, 30   2, 30   23   

Kwiecień  12, 26   27  27  27  7, 20    

Maj  10, 24   25  25  25  5, 18   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIMORODKOWA 2B  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103095 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  29  2, 30   2, 30   2, 30   23   

Kwiecień  12, 26   27  27  27  7, 20    

Maj  10, 24   25  25  25  5, 18   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIMORODKOWA 2C  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103096 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  29  2, 30   2, 30   2, 30   23   

Kwiecień  12, 26   27  27  27  7, 20    

Maj  10, 24   25  25  25  5, 18   14 

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZIMORODKOWA 4 FIRMA  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103720 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  29           

Kwiecień  12, 26            

Maj  10, 24            

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103097 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 11  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103098 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 13  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103099 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 15  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812101945 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 17  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103100 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 19  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103101 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 21  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103102 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 23  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103103 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 25  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103104 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 27  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103105 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 3  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103106 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 5  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103107 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 7  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103108 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ZŁOTA 9  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103109 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  23  8  8  8  17, 31    

Kwiecień  7, 20   6  6  6  14, 28   30 

Maj  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   12, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103110 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 13  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103111 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 15  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103112 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 16  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103113 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 17  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103114 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 19  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103115 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 2  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103116 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 20  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103117 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 23 TYM WIT  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103814 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  26  23  29  23  11   

Kwiecień  2, 10, 16, 23, 30   7, 20   26  7, 20   9   

Maj  8, 14, 21, 28   5, 18   24  5, 18   7   

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 24  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103118 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 25  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812104161 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 25 FIRMA  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103876 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19           

Kwiecień  2, 16, 30            

Maj  14, 28            

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 26  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103119 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 28  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103120 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 3  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103121 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 33  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103122 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 35 FIRMA  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103872 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19    29  23     

Kwiecień  2, 16, 30     26  7, 20      

Maj  14, 28     24  5, 18      

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 37  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103123 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 38  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103124 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 39  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103125 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 41  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103126 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 42  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103127 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 42,58,66,74,76  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103148 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  18  23  29  23  25  25 

Kwiecień  1, 15, 29   7, 20   26  7, 20   1, 9, 15, 22, 29   9, 22  

Maj  13, 27   5, 18   24  5, 18   7, 13, 20, 27   7, 20  

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 43  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103128 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 44  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103129 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 45  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103130 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 47  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103131 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 49  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103132 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 5  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103133 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 51  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103134 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17     

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14    22 

Maj  14, 28   12  12  12     

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 53  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103135 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 59  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103137 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 5A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103138 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 6  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103139 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 61  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103140 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 63  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103141 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 68  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103143 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 69  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103144 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 7/1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103145 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 71  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103146 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŹRÓDLANA 73  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103147 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  19  17  17  17  25   

Kwiecień  2, 16, 30   14  14  14  9, 22   22 

Maj  14, 28   12  12  12  7, 20    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103150 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  16  16  16  26  24 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  10, 23    

Maj  12, 26   11  11  11  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 10  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103151 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 11  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103152 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 12  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103153 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 13  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103154 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16    31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13     

Maj  12, 26   11  11  11     

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 14  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103155 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 15/OFICYNA FIRMA  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103719 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31            

Kwiecień  14, 28            

Maj  12, 26            

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 15A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103156 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 17  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103157 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 19  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103158 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 19A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103159 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 19C  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103160 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 19D  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103161 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 19E  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103162 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 2 FIRMA  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103614 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  29  29  29  26   

Kwiecień  14, 28   26  26  26  10, 23    

Maj  12, 26   24  24  24  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 20A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103163 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 21  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103164 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 22/1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103165 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 22A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103166 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 22A/1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103167 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 23  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103168 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 24/2  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103169 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 24/4  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103170 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 24A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103171 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 25  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812104204 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  24, 31   22  29  22  24, 31    

Kwiecień  8, 14, 21, 28   6, 19   26  6, 19   8, 14, 21, 28    

Maj  6, 12, 19, 26   4, 17, 31   24  4, 17, 31   6, 12, 19, 26    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 26/2  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103172 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 26/3  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103173 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   16  16  16  24  31 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  8, 21    

Maj  12, 26   11  11  11  6, 19    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 2A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103174 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  16  16  16  26  24 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  10, 23    

Maj  12, 26   11  11  11  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 3/1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103175 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  16  16  16  26  24 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  10, 23    

Maj  12, 26   11  11  11  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 4  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103176 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  16  16  16  26  24 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  10, 23    

Maj  12, 26   11  11  11  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 5/1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103177 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  16  16  16  26  24 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  10, 23    

Maj  12, 26   11  11  11  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 6  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103178 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  16  16  16  26  24 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  10, 23    

Maj  12, 26   11  11  11  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 7  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103179 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  16  16  16  26  24 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  10, 23    

Maj  12, 26   11  11  11  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻNIŃSKA 8  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103180 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  31  16  16  16  26  24 

Kwiecień  14, 28   13  13  13  10, 23    

Maj  12, 26   11  11  11  8, 21    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻOŁĘDOWSKA 1  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103181 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   15  15  15  22  23 

Kwiecień  14, 28   12  12  12  6, 19    

Maj  12, 26   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻOŁĘDOWSKA 10  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103182 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   15  15  15  22  23 

Kwiecień  14, 28   12  12  12  6, 19    

Maj  12, 26   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻOŁĘDOWSKA 11  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103183 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   15  15  15  22  23 

Kwiecień  14, 28   12  12  12  6, 19    

Maj  12, 26   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻOŁĘDOWSKA 1A  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103184 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   15  15  15  22  23 

Kwiecień  14, 28   12  12  12  6, 19    

Maj  12, 26   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻOŁĘDOWSKA 3  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103185 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   15  15  15  22  23 

Kwiecień  14, 28   12  12  12  6, 19    

Maj  12, 26   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻOŁĘDOWSKA 5  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103186 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   15  15  15  22  23 

Kwiecień  14, 28   12  12  12  6, 19    

Maj  12, 26   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
 

BYDGOSZCZ, ŻOŁĘDOWSKA 7  na 2021 r. 
 

SEKTOR V 

 

 

 

 

 

812103187 - 2803   

 

Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec  17, 31   15  15  15  22  23 

Kwiecień  14, 28   12  12  12  6, 19    

Maj  12, 26   10  10  10  4, 17, 31    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są codziennie od 08;00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 
43 - tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7A - tel. 52 506 59 24 oraz ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25. 
Biuro Obsługi Klienta, Lokalizacja:  ul. Wojska Polskiego 48 ,  85-825 Bydgoszcz  (budynek Hotelu "Chemik"). Godziny pracy: poniedziałek    7.30 - 15.30,  wtorek 7.30 - 17.00,  środa  7.30 - 15.30,  
czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00   Infolinia: 52 522 22 88  e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl 
 



 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w miesiącach 03-05/2021 roku 

Miesiąc Zmieszane odpady komunalne Papier Szkło   Plastik Odpady BIO Odpady wielkogabarytowe 

Marzec          29   

Kwiecień      15  15  12, 26    

Maj      13  13  10, 24    

 

Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej 
·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·        W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W 

szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.  

Ważne informacje  dla zabudowy wielorodzinnej 

·         Odbiór odpadów z nieruchomości , na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji. 

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  

·         Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06:00 rano. 

·         Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. 

·         W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów nie zostanie  zrealizowany. 

·         W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00  
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