
Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu

z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Obszar Miesiąc

I wywóz:
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
PAPIER 

mobilny wywóz odpa-
dów wielkogabaryto-

wych

II wywóz: 
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
SZKŁO

R
ej

on
 1

Styczeń 4   18

Luty 1   15

Marzec 1 16 16

Kwiecień 1   19

Maj 4   18

Czerwiec 1 17 17

Lipiec 1   19

Sierpień 2   18

Wrzesień 1 16 16

Październik 1   18

Listopad 2   17

Grudzień 1 17 17

Dotyczy ulic: Astrowa, Azaliowa, Bratkowa, Brzozowskiego, Czernickiego, Farbiszewskiej, Fiołkowa,
Glogera, Hempel, Irysowa, Janowskiego, Jaraczewskiej, Jaśminowa, Kaflarska, Kochanowskiego, Koł-
łątaja, Konwaliowa, Krańcowa, Krokusowa, Kunickiego, Makowa, Malowane, Medyńskiej, Mimozy,
Narcyzowa, Norwida, Puławska, Różana, Rzewuskiego, Storczykowa, Szarotki, Tulipanowa, Ułanów,
Witosa, Włodawska, Wrzosowa, Wyspiańskiego.

Odpady zmieszane – Wszystko  czego  nie  można  wrzucić  do  pozostałych  pojemników,  a  co  nie  jest  odpadem
niebezpiecznym  takie  jak:  zużyte  chusteczki,  ręczniki  papierowe,  pieluchy,  odpady
pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów i odzieży, zużyte obuwie,

Metale i tworzywa
sztuczne

– Metale,  puszki  po  napojach  i  konserwach,  garnki,  blachy  do  pieczenia,  kapsle,  nakrętki,
zakrętki  od  słoików,  butelki  PET,  opakowania,  torebki,  folie,  opakowania  po  środkach
czystości, kartony po mleku (Tetra Pak), 

Papier – Papierowe opakowania, gazety, czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tektura,

Szkło – Puste butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika zdejmij zakrętkę/nakrętkę, 

Bio – Resztki żywności, obierki, skoszona trawa, liście, chwasty, trociny, kora drzew, opakowania
biodegradowalne, 

Uwaga:

Zaleca się aby odpady zielone w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie np.
poprzez  kompostowanie w przydomowych kompostownikach,  o  ile  ten proces  nie  spowoduje
zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów i  nie  będzie  naruszał  praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach,

Odpady wielkogabarytowe – Stare meble, wyroby tapicerskie, materace, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki,  

Popiół – Pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.



Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu

 z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Obszar Miesiąc

I wywóz:
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
PAPIER

mobilny wywóz odpa-
dów wielkogabaryto-

wych

II wywóz: 
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
SZKŁO

R
ej

on
 2

Styczeń 5   19

Luty 2   16

Marzec 2 17 17

Kwiecień 2   20

Maj 5   19

Czerwiec 2 18 18

Lipiec 2   20

Sierpień 3   19

Wrzesień 2 17 17

Październik 4   19

Listopad 3   18

Grudzień 2 20 20
Dotyczy ulic: Andersa, Bednarska, Bociania, Bohusz-Szyszko, Bór-Komorowskiego, Browarna, Brzo-
zowa, Chłodna, Jana Pawła II Pl., Janówka, Kąpieliskowa, Kmicic-Skrzyńskiego, Koszarowa, Kowal-
ska, Krótka, Krucza, Legionów Polskich, Lubelska (od ronda „Kamena” w kierunku Lublina), Łączna,
Maczka, Majdan, Miernicza, Miła, Młynarska, Mokra, Nadrzeczna, Nadtorowa, Niska, Odorkiewicza,
Okulickiego, Piekarska, Piwna, Podgórze, Poprzeczna, Północna, Przejazdowa,  Rejowiecka (strona z
nr parzystymi od ronda ul. Włodawska do ronda ul. Bieławin), Skalskiego, Skorupy, Synów Pułku,
Szarych Szeregów, Szpitalna (od ul. Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Rejowiecką; do nr 19E strona
nieparzysta, do nr 12N strona parzysta), Szymczakowskiego, Trubakowska, Wierzbowa, Wodna, Za-
chodnia, Zakątek, Zawadówka, Złota, Związku Strzeleckiego, Źródlana, Żołnierska, Żołnierzy Korpu-
su Ochrony Pogranicza, Żabia.

Odpady zmieszane – Wszystko  czego  nie  można  wrzucić  do  pozostałych  pojemników,  a  co  nie  jest  odpadem
niebezpiecznym  takie  jak:  zużyte  chusteczki,  ręczniki  papierowe,  pieluchy,  odpady
pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów i odzieży, zużyte obuwie,

Metale i tworzywa
sztuczne

– Metale,  puszki  po  napojach  i  konserwach,  garnki,  blachy  do  pieczenia,  kapsle,  nakrętki,
zakrętki  od  słoików,  butelki  PET,  opakowania,  torebki,  folie,  opakowania  po  środkach
czystości, kartony po mleku (Tetra Pak), 

Papier – Papierowe opakowania, gazety, czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tektura,

Szkło – Puste butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika zdejmij zakrętkę/nakrętkę, 

Bio – Resztki żywności, obierki, skoszona trawa, liście, chwasty, trociny, kora drzew, opakowania
biodegradowalne, 

Uwaga:

Zaleca się aby odpady zielone w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie np.
poprzez  kompostowanie w przydomowych kompostownikach,  o  ile  ten proces  nie  spowoduje
zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów  i  nie  będzie  naruszał  praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach,

Odpady wielkogabarytowe – Stare meble, wyroby tapicerskie, materace, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki,  

Popiół – Pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.



Harmonogram wywozu  
odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu

z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Obszar Miesiąc

I wywóz:
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
PAPIER

mobilny wywóz odpa-
dów wielkogabaryto-

wych

II wywóz: 
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół,
 SZKŁO

R
ej

on
 3

Styczeń 7   20

Luty 3   17

Marzec 3 18 18

Kwiecień 6   21

Maj 6   20

Czerwiec 4 21 21

Lipiec 5   21

Sierpień 4   20

Wrzesień 3 20 20

Październik 5   20

Listopad 4   19

Grudzień 3 21 21
Dotyczy ulic: Asnyka, Bulwarowa, Chrobrego, Dąbrówki, Elsnera, Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Jor-
dana, Karłowicza, Kasztanowa, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Kurpińskiego, Kwia-
towa, Lipowa, Lutosławskiego, Lwowska (od skrzyżowania z I AŻWP do końca), Lwowska „B”, Ła-
będzia, Malinowa, Metalowa, Mieszka I, Niemcewicza, Nowowiejskiego, Ogrodowa (od skrzyżowa-
nia z A.K. do końca), Orląt Lwowskich, Piramowicza, Poległych, Polna, Pszenna, Rodziewiczówny,
Rusałki, 15 Sierpnia, Skowronkowa,  Słowicza, Stanisławskiej, Szpakowa, Sztembis, Szymanowskie-
go, Św. Jadwigi Królowej, Wieniawskiego, Wirskiego, Wiśniowa, Wolskiej, Żarnowskiego, Żeglarska,
Żółkiewskiego, Żurawia.

Odpady zmieszane – Wszystko  czego  nie  można  wrzucić  do  pozostałych  pojemników,  a  co  nie  jest  odpadem
niebezpiecznym  takie  jak:  zużyte  chusteczki,  ręczniki  papierowe,  pieluchy,  odpady
pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów i odzieży, zużyte obuwie,

Metale i tworzywa
sztuczne

– Metale,  puszki  po  napojach  i  konserwach,  garnki,  blachy  do  pieczenia,  kapsle,  nakrętki,
zakrętki  od  słoików,  butelki  PET,  opakowania,  torebki,  folie,  opakowania  po  środkach
czystości, kartony po mleku (Tetra Pak), 

Papier – Papierowe opakowania, gazety, czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tektura,

Szkło – Puste butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika zdejmij zakrętkę/nakrętkę, 

Bio – Resztki żywności, obierki, skoszona trawa, liście, chwasty, trociny, kora drzew, opakowania
biodegradowalne, 

Uwaga:

Zaleca się aby odpady zielone w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie np.
poprzez  kompostowanie w przydomowych kompostownikach,  o  ile  ten proces  nie  spowoduje
zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów  i  nie  będzie  naruszał  praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach,

Odpady wielkogabarytowe – Stare meble, wyroby tapicerskie, materace, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki,  

Popiół – Pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.



Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu 

z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Obszar Miesiąc

I wywóz:
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
PAPIER

mobilny wywóz odpa-
dów wielkogabaryto-

wych

II wywóz: 
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół,
 SZKŁO

R
ej

on
 4

Styczeń 8   21

Luty 4   18

Marzec 4 19 19

Kwiecień 7   22

Maj 7   21

Czerwiec 7 22 22

Lipiec 6   22

Sierpień 5   23

Wrzesień 6 21 21

Październik 6   21

Listopad 5   22

Grudzień 6 22 22
Dotyczy ulic: Baczyńskiego, Bazylany, Bema, Berezeckiego, Braci Gierymskich, Brzechwy, Czartory-
skiego,  Dąbrowskiego,  Droga Męczenników, Grota Roweckiego,  Grottgera,  Hrubieszowska, Jawor-
skiego, Kosynierów, Langiewicza, Lotnicza, 3 Maja, Małachowskiego, Mościckiego, Mrozka, Nowy
Świat, Paderewskiego, Plater, Podborcze, Pogodna, Połaniecka, Południowa, Poniatowskiego, Potoc-
kich, Powstańców Warszawy, Reytana, Sejmu Czteroletniego, Sikorskiego, Skorupki, Słoneczna, So-
wińskiego, Sucharskiego, Tęczowa, Traugutta, Tuzinek, Wiercieńskiego, Wojsławicka, Wolności, Wy-
bickiego.

Odpady zmieszane – Wszystko  czego  nie  można  wrzucić  do  pozostałych  pojemników,  a  co  nie  jest  odpadem
niebezpiecznym  takie  jak:  zużyte  chusteczki,  ręczniki  papierowe,  pieluchy,  odpady
pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów i odzieży, zużyte obuwie,

Metale i tworzywa
sztuczne

– Metale,  puszki  po  napojach  i  konserwach,  garnki,  blachy  do  pieczenia,  kapsle,  nakrętki,
zakrętki  od  słoików,  butelki  PET,  opakowania,  torebki,  folie,  opakowania  po  środkach
czystości, kartony po mleku (Tetra Pak), 

Papier – Papierowe opakowania, gazety, czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tektura,

Szkło – Puste butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika zdejmij zakrętkę/nakrętkę, 

Bio – Resztki żywności, obierki, skoszona trawa, liście, chwasty, trociny, kora drzew, opakowania
biodegradowalne, 

Uwaga:

Zaleca się aby odpady zielone w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie np.
poprzez  kompostowanie w przydomowych kompostownikach,  o  ile  ten proces  nie  spowoduje
zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów  i  nie  będzie  naruszał  praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach,

Odpady wielkogabarytowe – Stare meble, wyroby tapicerskie, materace, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki,  

Popiół – Pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.



Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu 

 z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Obszar Miesiąc

I wywóz:
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
PAPIER

mobilny wywóz odpa-
dów wielkogabaryto-

wych

II wywóz: 
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół,
 SZKŁO

R
ej

on
 5

Styczeń 11   22

Luty 5   19

Marzec 5 22 22

Kwiecień 8   23

Maj 10   24

Czerwiec 8 23 23

Lipiec 7   23

Sierpień 6   24

Wrzesień 7 22 22

Październik 7   22

Listopad 8   23

Grudzień 7 23 23

Dotyczy ulic: Botaniczna, Cisowa, Górna, Grunwaldzka, Jałowcowa, Janczykowskiego, Jesienna, Jo-
dłowa, Kilińskiego, Kornasa, Leśna, Letnia, Litewska, Łowiecka, Matejki, Modrzewiowa, Myśliwska,
Niecała, Ogrodnicza, Piastowska, Piękna, Prusa, Pszczela, Racławicka, Sosnowa, Spacerowa, Szczęśli-
wa, Urocza, Wiosenna, Zimowa, Żeromskiego.

Odpady zmieszane – Wszystko  czego  nie  można  wrzucić  do  pozostałych  pojemników,  a  co  nie  jest  odpadem
niebezpiecznym  takie  jak:  zużyte  chusteczki,  ręczniki  papierowe,  pieluchy,  odpady
pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów i odzieży, zużyte obuwie,

Metale i tworzywa
sztuczne

– Metale,  puszki  po  napojach  i  konserwach,  garnki,  blachy  do  pieczenia,  kapsle,  nakrętki,
zakrętki  od  słoików,  butelki  PET,  opakowania,  torebki,  folie,  opakowania  po  środkach
czystości, kartony po mleku (Tetra Pak), 

Papier – Papierowe opakowania, gazety, czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tektura,

Szkło – Puste butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika zdejmij zakrętkę/nakrętkę, 

Bio – Resztki żywności, obierki, skoszona trawa, liście, chwasty, trociny, kora drzew, opakowania
biodegradowalne, 

Uwaga:

Zaleca się aby odpady zielone w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie np.
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, o ile ten proces nie  spowoduje
zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów i  nie  będzie  naruszał  praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach,

Odpady wielkogabarytowe – Stare meble, wyroby tapicerskie, materace, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki,  

Popiół – Pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.



Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu 

 z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Obszar Miesiąc

I wywóz:
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół,
 PAPIER

mobilny wywóz odpa-
dów wielkogabaryto-

wych

II wywóz: 
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół,
SZKŁO

R
ej

on
 6

Styczeń 12   25

Luty 8   22

Marzec 8 23 23

Kwiecień 9   26

Maj 11   25

Czerwiec 9 24 24

Lipiec 8   26

Sierpień 9   25

Wrzesień 8 23 23

Październik 8   25

Listopad 9   24

Grudzień 8 24 24

Dotyczy ulic: Ambroziewicza, Antonin, Babinicza, Brzóski, Cementowa, Chomentowskiego, Dąbka,
Dembowskiego, Eliaszczuka, Gajowa, Górnicza, Hołyszowej, Jagiellońska, Jaworowa, Kamieńskiego,
Klonowa,  Koszykowa,  Kredowa,  11  Listopada,  Muzyki,  Pierackiej,  Przemysłowa,  Reja,  Rolnicza,
Skargi, Skibińskiego, Sonnego, Szpotańskiego, Świerkowa, Topolowa, Twardzika, Wileńska, Wolwi-
nów, Wołyńska, Zajączka.

Odpady zmieszane – Wszystko  czego  nie  można  wrzucić  do  pozostałych  pojemników,  a  co  nie  jest  odpadem
niebezpiecznym  takie  jak:  zużyte  chusteczki,  ręczniki  papierowe,  pieluchy,  odpady
pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów i odzieży, zużyte obuwie,

Metale i tworzywa
sztuczne

– Metale,  puszki  po  napojach  i  konserwach,  garnki,  blachy  do  pieczenia,  kapsle,  nakrętki,
zakrętki  od  słoików,  butelki  PET,  opakowania,  torebki,  folie,  opakowania  po  środkach
czystości, kartony po mleku (Tetra Pak), 

Papier – Papierowe opakowania, gazety, czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tektura,

Szkło – Puste butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika zdejmij zakrętkę/nakrętkę, 

Bio – Resztki żywności, obierki, skoszona trawa, liście, chwasty, trociny, kora drzew, opakowania
biodegradowalne, 

Uwaga:

Zaleca się aby odpady zielone w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie np.
poprzez  kompostowanie w przydomowych kompostownikach,  o  ile  ten proces  nie  spowoduje
zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów  i  nie  będzie  naruszał  praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach,

Odpady wielkogabarytowe – Stare meble, wyroby tapicerskie, materace, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki,  

Popiół – Pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.



Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu 

 z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Obszar Miesiąc

I wywóz:
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół,
 PAPIER

mobilny wywóz odpa-
dów wielkogabaryto-

wych

II wywóz: 
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
SZKŁO

R
ej

on
 7

Styczeń 13   26

Luty 9   23

Marzec 9 24 24

Kwiecień 12   27

Maj 12   26

Czerwiec 10 25 25

Lipiec 9   27

Sierpień 10   26

Wrzesień 9 24 24

Październik 11   26

Listopad 10   25

Grudzień 9 27 27
Dotyczy ulic: Armii Krajowej, Aleja Żołnierzy I AWP, Batorego, Boczna, Bohaterów, Bydgoska, Chopina,
Czackiego, Czarnieckiego, Czerwonego Krzyża, Dojazdowa, Dreszera-Orlicz, Fabryczna, Gdańska, Gdań-
ski Plac, Graniczna, Jana Kazimierza, Jasna, Jatkowa, Jedność, Katedralna, Kińczyka, Kolejowa, Konop-
nickiej, Kopernika, Korczaka, Kościuszki Pl, Krzywa, Kupiecki Plac,  Lubelska (od ronda „Kamena”do
centrum), Lwowska (od centrum do skrzyżowania z I AŻWP), Łuczkowskiego Plac, Mechaniczna, Mickie-
wicza, Mikołaja Św., Młodowskiej, Moniuszki, Narutowicza, Pl. Niepodległości, Obłońska, Ogrodowa (od
początku do skrzyżowania z A.K.), Orzeszkowej, Parkowa, Partyzantów, Pijarska, Pilarskiego, Piłsudskie-
go, Pocztowa, Podwalna, Popiełuszki, Przechodnia, Reformacka, Reymonta, Rybna, Sadowa, Sendlerowej,
Siedlecka, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Spółdzielcza, Starościńska, Staszica, Stephensona, Stra-
żacka, Szkolna, I Pułku Szwoleżerów, Śląska, Targowa, Tysiąclecia Państwa Polskiego Plac, Uściługska,
Warzywna, Waśniewskiego, Wąska, Wiejska, Wspólna, Wyszyńskiego, Zacisze, Zamojska, Zielna, Żwirki
i Wigury, Żwirki i Wigury Plac.

Odpady zmieszane – Wszystko  czego  nie  można  wrzucić  do  pozostałych  pojemników,  a  co  nie  jest  odpadem
niebezpiecznym takie jak: zużyte chusteczki, ręczniki papierowe, pieluchy, odpady pochodzenia
zwierzęcego, worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów i odzieży, zużyte obuwie,

Metale i tworzywa 
sztuczne

– Metale, puszki po napojach i konserwach, garnki, blachy do pieczenia, kapsle, nakrętki, zakrętki
od słoików, butelki PET, opakowania, torebki, folie, opakowania po środkach czystości, kartony
po mleku (Tetra Pak), 

Papier – Papierowe opakowania, gazety, czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tektura,

Szkło – Puste butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika zdejmij zakrętkę/nakrętkę, 

Bio – Resztki  żywności,  obierki,  skoszona trawa,  liście,  chwasty,  trociny,  kora  drzew,  opakowania
biodegradowalne, 

Uwaga:

Zaleca się aby odpady zielone w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie np.
poprzez  kompostowanie  w  przydomowych  kompostownikach,  o  ile  ten  proces  nie  spowoduje
zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów  i  nie  będzie  naruszał  praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach,

Odpady wielkogabarytowe – Stare meble, wyroby tapicerskie, materace, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki,  

Popiół – Pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.



Harmonogram wywozu
odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu

 z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Obszar Miesiąc

I wywóz:
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół,
 PAPIER

mobilny wywóz odpa-
dów wielkogabaryto-

wych

II wywóz: 
frakcja zmieszana, BIO, metale i

tworzywa sztuczne, popiół, 
SZKŁO

R
ej

on
 8

Styczeń 14   27

Luty 10   24

Marzec 10 25 25

Kwiecień 13   28

Maj 13   27

Czerwiec 11 28 28

Lipiec 12   28

Sierpień 11   27

Wrzesień 10 27 27

Październik 12   27

Listopad 12   26

Grudzień 10 28 28
Dotyczy ulic: Al. Przyjaźni, Biała, Białowieska, Bieławin, Bogdanowicza, Broniewskiego, Budowlana, Burszty-
nowa, Ceramiczna, Chełmońskiego, Chemiczna, Diamentowa, Działkowa, Fredry, Głowackiego, Hutnicza, Ju-
dyma, Kalinowa, Kaszubska, Kolberga, I Korpusu Pancernego, Kossaka, Krajobrazowa, Krasickiego, Kraszew-
skiego, Kujawska, Mazowiecka, Mazurska, Miłosza, Okszowska (od torów kolejowych w kierunku Okszowa),
Okszówek, Orlińskiej, Piaskowa, Poleska, Pomorska, Rampa Brzeska, Rejowiecka (strona z nr nieparzystymi od
ronda ul. Włodawska do ronda ul. Bieławin), Skłodowskiej, Staffa, Stolarska, Sybiraków, Szafirowa, Szklana,
Szpitalna (od skrzyżowania z ul. Rejowiecką do Szpitala; od nr 16 strona parzysta, od nr 27 strona nieparzysta),
Szymborskiej, Towarowa, Tuwima, Wielkopolska, Wschodnia, Wygon, Zapolskiej, Zygmunta Wincentego.

Odpady zmieszane – Wszystko  czego  nie  można  wrzucić  do  pozostałych  pojemników,  a  co  nie  jest  odpadem
niebezpiecznym  takie  jak:  zużyte  chusteczki,  ręczniki  papierowe,  pieluchy,  odpady
pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów i odzieży, zużyte obuwie,

Metale i tworzywa
sztuczne

– Metale,  puszki  po  napojach  i  konserwach,  garnki,  blachy  do  pieczenia,  kapsle,  nakrętki,
zakrętki  od  słoików,  butelki  PET,  opakowania,  torebki,  folie,  opakowania  po  środkach
czystości, kartony po mleku (Tetra Pak), 

Papier – Papierowe opakowania, gazety, czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tektura,

Szkło – Puste butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,

Uwaga: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika zdejmij zakrętkę/nakrętkę, 

Bio – Resztki żywności, obierki, skoszona trawa, liście, chwasty, trociny, kora drzew, opakowania
biodegradowalne, 

Uwaga:

Zaleca się aby odpady zielone w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie np.
poprzez  kompostowanie w przydomowych kompostownikach,  o  ile  ten proces  nie  spowoduje
zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów i  nie  będzie  naruszał  praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach,

Odpady wielkogabarytowe – Stare meble, wyroby tapicerskie, materace, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki,  

Popiół – Pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.



Na terenie  Miasta  Chełm  obowiązuje  segregacja  odpadów  komunalnych dla  wszystkich
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowego  segregowania  odpadów  komunalnych  przez
operatora usługi (MPGK) - odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich
posegregowania.  Jeżeli  takowa  sytuacja  będzie  się  powtarzać,  spółka  odbierze
odpady jako zmieszane oraz powiadomi o tym fakcie podatnika i Miasto. Następnie
właścicielowi  nieruchomości  od którego odebrano odpady jako zmieszane -  organ
podatkowy  - naliczy  czterokrotność  stawki  opłaty  podstawowej  za  te  miesiące,  w

których nastąpiła zła segregacja. 

Prosimy w terminie  określonym harmonogramem  najpóźniej  do godz.  7  00  ,  umieścić  oznakowane
pojemniki  i  worki  wypełnione  posegregowanymi odpadami  komunalnymi  w  miejscu  dostępnym  dla
przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości (zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm).

Przypominamy, że wystawionych odpadów remontowo-budowlanych, zużytego sprzętu AGD i RTV,
elektrośmieci oraz opon sprzed posesji nie odbieramy.

Uwagi i  zastrzeżenia dotyczące odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez
właścicieli  nieruchomości  najpóźniej  w  ciągu  3  dni  roboczych  licząc  od  dnia,  w  którym  wystąpiła
nieprawidłowość.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych należy uiszczać w terminie do dnia 25-go każdego
miesiąca na konto Urzędu Miasta Chełm, numer 05 1240 2223 1111 0010 5009 8337

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   ul. Bieławin 5 (baza Zakładu Oczyszczania Miasta)   czynny:

poniedziałek - piątek od godz. 700 do godz. 1600, sobota: w godz. 700 - 1400

Do  PSZOK  właściciele  nieruchomości,  którzy  złożyli  deklaracje  mogą  dostarczyć  wyłącznie
posegregowane odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło,
meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe,  popiół,  bioodpady,  odpady  zielone,  przeterminowane  leki,
przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, stłuczka szklana, a także szkło okienne z witryn, półek meblowych
oraz inne szkło płaskie, zużyte igły i strzykawki, odpady z tekstyliów i odzieży zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm.

Operator dostarczy mieszkańcom domów jednorodzinnych worki do zbierania odpadów z 3 frakcji:
metali  i  tworzyw  sztucznych,  szkła,  papieru.  Przy  odbiorze  worków  z  odpadami  danej  frakcji  zostanie
pozostawiona co najmniej ta sama ilość worków.
Zachęcamy  mieszkańców  jeśli  jest  to  możliwe  aby  wykorzystali  odpady  frakcji  zielonej  we  własnym
zakresie poprzez kompostowanie.

Harmonogramy  wywozowe,  szczegółowe  informacje  na  temat  pracy  PSZOK,  a  także  miejsca
rozstawionych ogólnodostępnych pojemników na nakrętki,  zużyte baterie i leki,  zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny zamieszczone będą na stronach internetowych:

 Urzędu Miasta Chełm - http://www.chelm.pl/www/um/index.php/odpady
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie -  http://mpgk.chelm.pl
 Aplikacja: Moje odpady - dla Miasta Chełm

Urząd Miasta Chełm
Departament Komunalny
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Mickiewicza 32A 
tel. 82 564 36 95 lub 82 565 26 20

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Oczyszczania Miasta 
ul. Bieławin 5
tel. 82 565 44 93 lub 82 565 60 05

Do czasu wprowadzenia harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych
(działalność gospodarcza) zgłoszenie wywozu z tych nieruchomości prosimy zgłaszać pod numer telefonu

82     565 44 93 lub 82     565 60 05  

http://mpgk.chelm.pl/
http://www.chelm.pl/www/um/index.php/odpady

