
zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane

1 16 4 20 1 16

zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane

1 15 2 16 1 15 1 15

1.

2.

3.

4.

8 6

czerwiec 2021 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Baboszewo w okresie styczeń - grudzień 2021 r.

październik 2021 r. listopad 2021 r. grudzień 2021 r.

zmieszane + segregowane

Odpady segregowane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą w tym samym terminie co odpady zmieszane, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą w I połowie 
miesiąca w terminie odbioru odpadów zmieszanych oraz w II połowie miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 23 662 44 60 lub 23 662 42 78 wew. 62. lub drogą mailową 
pod adresem zom@pgk.plonsk.pl.
Zgłoszeń dot. odbioru odpadów segregowanych w II poł. miesiąca należy dokonywać w terminach: 13-15.04 (termin wywozu 16.04); 13-17.05 (termin wywozu 18.05); 11-15.06 (termin wywozu 16.06); 
12-14.07 (termin wywozu 15.07); 11-13.08 (termin wywozu 16.08); 10-14.09 (termin wywozu 15.09) ; 12-14.10 (termin wywozu 15.10).

Brzeście, Brzeście Małe, Brzeście Nowe, Korzybie, Krościn, Kruszewie, Sokolniki Nowe, Sokolniki Stare, Zbyszyno

Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi głównej do godz. 7:00.
Jeśli odległość do drogi głownej jest większa niż 100 m, odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Odpady zmieszane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą raz w miesiącu w wyżej wymienione dni, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu 
zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

kwiecień 2021 r. maj 2021 r.

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

Odbiór odpadów w formie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w terminach 04-05.03.2021 r. oraz 29-30.11.2021 r. po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania do Urzędu Gminy Baboszewo.
Zgłoszenia należy składać na adres siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. (23) 661 10 91 wew. 37.

styczeń 2021 r.

7

luty 2021 r.

1

marzec 2021 r.

lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. wrzesień 2021 r.

1

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczy: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
tel. (23) 662 44 60; e-mail: zom@pgk.plonsk.pl

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91; (23) 661 10 92
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami 

i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail:  siejka@gminababoszewo.pl



zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane

2 19 5 21 2 17

zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane

2 16 3 17 2 16 4 18

1.

2.

3.

4.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Baboszewo w okresie styczeń - grudzień 2021 r.

Odpady zmieszane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą raz w miesiącu w wyżej wymienione dni, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu 
zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.

Odbiór odpadów w formie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w terminach 04-05.03.2021 r. oraz 29-30.11.2021 r. po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania do Urzędu Gminy Baboszewo.
Zgłoszenia należy składać na adres siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. (23) 661 10 91 wew. 37.

maj 2021 r.styczeń 2021 r.

8

luty 2021 r.

2

zmieszane + segregowane

marzec 2021 r.

7

czerwiec 2021 r.

lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. wrzesień 2021 r. październik 2021 r. listopad 2021 r. grudzień 2021 r.

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

Bożewo, Cieszkowo Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Kowale, Lutomierzyn, Mystkowo, 
Niedarzyn 

Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi głównej do godz. 7:00.
Jeśli odległość do drogi głownej jest większa niż 100 m, odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Odpady segregowane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą w tym samym terminie co odpady zmieszane, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą w I połowie 
miesiąca w terminie odbioru odpadów zmieszanych oraz w II połowie miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 23 662 44 60 lub 23 662 42 78 wew. 62. lub drogą mailową 
pod adresem zom@pgk.plonsk.pl.
Zgłoszeń dot. odbioru odpadów segregowanych w II poł. miesiąca należy dokonywać w terminach: 13-15.04 (termin wywozu 16.04); 13-17.05 (termin wywozu 18.05); 11-15.06 (termin wywozu 16.06); 
12-14.07 (termin wywozu 15.07); 11-13.08 (termin wywozu 16.08); 10-14.09 (termin wywozu 15.09) ; 12-14.10 (termin wywozu 15.10).

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

9

2

kwiecień 2021 r. 

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczy: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
tel. (23) 662 44 60; e-mail: zom@pgk.plonsk.pl

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91; (23) 661 10 92
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami 

i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail:  siejka@gminababoszewo.pl



zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane

6 20 6 24 4 18

zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane

5 19 4 18 3 17 5 19

1.

2.

3.

4.

10 8

czerwiec 2021 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Baboszewo w okresie styczeń - grudzień 2021 r.

Odpady zmieszane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą raz w miesiącu w wyżej wymienione dni, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu 
zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.

Odbiór odpadów w formie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w terminach 04-05.03.2021 r. oraz 29-30.11.2021 r. po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania do Urzędu Gminy Baboszewo.
Zgłoszenia należy składać na adres siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. (23) 661 10 91 wew. 37.

październik 2021 r. listopad 2021 r. grudzień 2021 r.

Budy Radzymińskie, Dłużniewo, Galomin, Jarocin, Jesionka, Sarbiewo, Wola Dłużniewska, Wola Folwark

Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi głównej do godz. 7:00.
Jeśli odległość do drogi głownej jest większa niż 100 m, odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Odpady segregowane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą w tym samym terminie co odpady zmieszane, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą w I połowie 
miesiąca w terminie odbioru odpadów zmieszanych oraz w II połowie miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 23 662 44 60 lub 23 662 42 78 wew. 62. lub drogą mailową 
pod adresem zom@pgk.plonsk.pl.
Zgłoszeń dot. odbioru odpadów segregowanych w II poł. miesiąca należy dokonywać w terminach: 13-15.04 (termin wywozu 16.04); 13-17.05 (termin wywozu 18.05); 11-15.06 (termin wywozu 16.06); 
12-14.07 (termin wywozu 15.07); 11-13.08 (termin wywozu 16.08); 10-14.09 (termin wywozu 15.09) ; 12-14.10 (termin wywozu 15.10).

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

styczeń 2021 r.

11

luty 2021 r.

3

marzec 2021 r.

lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. wrzesień 2021 r.

3

kwiecień 2021 r. maj 2021 r.

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczy: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
tel. (23) 662 44 60; e-mail: zom@pgk.plonsk.pl

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91; (23) 661 10 92
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami 

i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail:  siejka@gminababoszewo.pl



zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane

7 21 7 25 7 21

zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane

6 20 5 19 6 20 6 20

1.

2.

3.

4.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Baboszewo w okresie styczeń - grudzień 2021 r.

Odpady zmieszane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą raz w miesiącu w wyżej wymienione dni, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu 
zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.

Odbiór odpadów w formie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w terminach 04-05.03.2021 r. oraz 29-30.11.2021 r. po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania do Urzędu Gminy Baboszewo.
Zgłoszenia należy składać na adres siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. (23) 661 10 91 wew. 37.

maj 2021 r.styczeń 2021 r.

12

luty 2021 r.

4

zmieszane + segregowane

marzec 2021 r.

9

czerwiec 2021 r.

lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. wrzesień 2021 r. październik 2021 r. listopad 2021 r. grudzień 2021 r.

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

Dziektarzewo, Dziektarzewo Wylaty, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie, Pawłowo,
Pieńki Rzewińskie od numeru posesji 1 do 10, Polesie, Rzewin

Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi głównej do godz. 7:00.
Jeśli odległość do drogi głownej jest większa niż 100 m, odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Odpady segregowane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą w tym samym terminie co odpady zmieszane, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą w I połowie 
miesiąca w terminie odbioru odpadów zmieszanych oraz w II połowie miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 23 662 44 60 lub 23 662 42 78 wew. 62. lub drogą mailową 
pod adresem zom@pgk.plonsk.pl.
Zgłoszeń dot. odbioru odpadów segregowanych w II poł. miesiąca należy dokonywać w terminach: 13-15.04 (termin wywozu 16.04); 13-17.05 (termin wywozu 18.05); 11-15.06 (termin wywozu 16.06); 
12-14.07 (termin wywozu 15.07); 11-13.08 (termin wywozu 16.08); 10-14.09 (termin wywozu 15.09) ; 12-14.10 (termin wywozu 15.10).

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

12

4

kwiecień 2021 r. 

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczy: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
tel. (23) 662 44 60; e-mail: zom@pgk.plonsk.pl

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91; (23) 661 10 92
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami 

i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail:  siejka@gminababoszewo.pl



zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane

8 22 10 26 8 22

zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane

7 21 6 20 7 21 7 21

1.

2.

3.

4.

15 10

czerwiec 2021 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Baboszewo w okresie styczeń - grudzień 2021 r.

Odpady zmieszane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą raz w miesiącu w wyżej wymienione dni, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu 
zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.

Odbiór odpadów w formie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w terminach 04-05.03.2021 r. oraz 29-30.11.2021 r. po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania do Urzędu Gminy Baboszewo.
Zgłoszenia należy składać na adres siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. (23) 661 10 91 wew. 37.

październik 2021 r. listopad 2021 r. grudzień 2021 r.

Dramin, Galominek, Galominek Nowy, Kiełki, Lachówiec, Pieńki Rzewińskie , Rybitwy, Śródborze

Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi głównej do godz. 7:00.
Jeśli odległość do drogi głownej jest większa niż 100 m, odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Odpady segregowane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą w tym samym terminie co odpady zmieszane, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą w I połowie 
miesiąca w terminie odbioru odpadów zmieszanych oraz w II połowie miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 23 662 44 60 lub 23 662 42 78 wew. 62. lub drogą mailową 
pod adresem zom@pgk.plonsk.pl.
Zgłoszeń dot. odbioru odpadów segregowanych w II poł. miesiąca należy dokonywać w terminach: 13-15.04 (termin wywozu 16.04); 13-17.05 (termin wywozu 18.05); 11-15.06 (termin wywozu 16.06); 
12-14.07 (termin wywozu 15.07); 11-13.08 (termin wywozu 16.08); 10-14.09 (termin wywozu 15.09) ; 12-14.10 (termin wywozu 15.10).

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

styczeń 2021 r.

13

luty 2021 r.

5

marzec 2021 r.

lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. wrzesień 2021 r.

5

kwiecień 2021 r. maj 2021 r.

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczy: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
tel. (23) 662 44 60; e-mail: zom@pgk.plonsk.pl

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91; (23) 661 10 92
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami 

i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail:  siejka@gminababoszewo.pl



zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane

9 23 11 27 9 23

zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane

8 22 9 23 8 22 8 22

1.

2.

3.

4.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Baboszewo w okresie styczeń - grudzień 2021 r.

Odpady zmieszane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą raz w miesiącu w wyżej wymienione dni, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu 
zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.

Odbiór odpadów w formie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w terminach 04-05.03.2021 r. oraz 29-30.11.2021 r. po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania do Urzędu Gminy Baboszewo.
Zgłoszenia należy składać na adres siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. (23) 661 10 91 wew. 37.

styczeń 2021 r.

14

luty 2021 r.

8

marzec 2021 r.

8

kwiecień 2021 r. 

listopad 2021 r. grudzień 2021 r.

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. wrzesień 2021 r. październik 2021 r.

Baboszewo ul.: Brodeckich, Brzeska, Grobickiego, Kopernika, Lipowa, Mazowiecka, Osiedlowa, Polna,                                                 
Sarbiewskiego, Warszawska, Wiejska

Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi głównej do godz. 7:00.
Jeśli odległość do drogi głownej jest większa niż 100 m, odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Odpady segregowane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą w tym samym terminie co odpady zmieszane, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą w I połowie 
miesiąca w terminie odbioru odpadów zmieszanych oraz w II połowie miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 23 662 44 60 lub 23 662 42 78 wew. 62. lub drogą mailową 
pod adresem zom@pgk.plonsk.pl.
Zgłoszeń dot. odbioru odpadów segregowanych w II poł. miesiąca należy dokonywać w terminach: 13-15.04 (termin wywozu 16.04); 13-17.05 (termin wywozu 18.05); 11-15.06 (termin wywozu 16.06); 
12-14.07 (termin wywozu 15.07); 11-13.08 (termin wywozu 16.08); 10-14.09 (termin wywozu 15.09) ; 12-14.10 (termin wywozu 15.10).

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

16 13

maj 2021 r. czerwiec 2021 r.

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczy: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
tel. (23) 662 44 60; e-mail: zom@pgk.plonsk.pl

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91; (23) 661 10 92
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami 

i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail:  siejka@gminababoszewo.pl



zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 

segregowane zmieszane zmieszane + 
segregowane zmieszane

12 26 12 28 10 24

zmieszane + 
segregowane zmieszane zmieszane + 
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czerwiec 2021 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Baboszewo w okresie styczeń - grudzień 2021 r.

Odpady zmieszane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą raz w miesiącu w wyżej wymienione dni, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu 
zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.

Odbiór odpadów w formie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w terminach 04-05.03.2021 r. oraz 29-30.11.2021 r. po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania do Urzędu Gminy Baboszewo.
Zgłoszenia należy składać na adres siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. (23) 661 10 91 wew. 37.

październik 2021 r. listopad 2021 r. grudzień 2021 r.

Baboszewo ul.: 19-go Stycznia, Akacjowa, Cicha, Glinojecka, Jaśminowa, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Kubińskiego, Leśna, 
Młodzieżowa, Odrodzenia, Przemysłowa, Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Topolowa, Wrzosowa, Zacisze, Zielona

Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi głównej do godz. 7:00.
Jeśli odległość do drogi głownej jest większa niż 100 m, odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Odpady segregowane w miesiącach I-III.2021 r. oraz XI-XII.2021 r. odbierane będą w tym samym terminie co odpady zmieszane, natomiast w miesiącach IV-X.2021 r. odbierane będą w I połowie 
miesiąca w terminie odbioru odpadów zmieszanych oraz w II połowie miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 23 662 44 60 lub 23 662 42 78 wew. 62. lub drogą mailową 
pod adresem zom@pgk.plonsk.pl.
Zgłoszeń dot. odbioru odpadów segregowanych w II poł. miesiąca należy dokonywać w terminach: 13-15.04 (termin wywozu 16.04); 13-17.05 (termin wywozu 18.05); 11-15.06 (termin wywozu 16.06); 
12-14.07 (termin wywozu 15.07); 11-13.08 (termin wywozu 16.08); 10-14.09 (termin wywozu 15.09) ; 12-14.10 (termin wywozu 15.10).

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

styczeń 2021 r.

15

luty 2021 r.

9

marzec 2021 r.

lipiec 2021 r. sierpień 2021 r. wrzesień 2021 r.

9

kwiecień 2021 r. maj 2021 r.

zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane zmieszane + segregowane

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczy: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
tel. (23) 662 44 60; e-mail: zom@pgk.plonsk.pl

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91; (23) 661 10 92
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami 

i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail:  siejka@gminababoszewo.pl


