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WRZĄSOWICE ŚWIĄTNIKI GÓRNE OCHOJNO RZESZOTARY OLSZOWICE 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

14 i 28 styczeń 
5 (sobota), 15 i 29 

styczeń 
 2, 16 i 30 styczeń 3, 17, 31  styczeń 4 i 18 styczeń 

11 i 25 luty 12 i 26 luty 13 i 27 luty 14 i 28 luty 1 i 15 luty 

11 i 25 marzec 12 i 26 marzec 13 i 27 marzec 14 i 28 marzec 1, 15, 29 marzec 

8 i 27 (sobota) 

kwiecień 
9 i 23 kwiecień 10 i 24 kwiecień 11 i 25 kwiecień 12 i 26 kwiecień 

6 i 20 maj 7 i 21 maj 8 i 22 maj 9 i 23 maj 10 i 24 maj 

3 i 17 czerwiec 4 i 18 czerwiec 5 i 19 czerwiec 
6 i 22 (sobota) 

czerwiec 
7 i 21 czerwiec 

 

Odpady komunalne, biodegradowalne oraz surowce wtórne powinny być wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 7:00 w dniu 

odbioru (odpadów nie odbieramy z terenu posesji). 

Worki z odpadami segregowanymi prosimy wystawiać po napełnieniu do pełnej objętości- zawiązane. 

Prosimy  o zwrócenie uwagi na  zawartość wystawianych przez Państwa surowców wtórnych. W przypadku, gdy worki                                  

z surowcami wtórnymi zanieczyszczone będą innymi odpadami MPGO Sp. z o.o. ma obowiązek zgodnie z Regulaminem utrzymania 

porządku i czystości  w Gminie Świątniki Górne zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, co 

skutkować będzie naliczeniem opłaty jak za odpady zbierane nieselektywnie. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 

WRZĄSOWICE ŚWIĄTNIKI GÓRNE OCHOJNO RZESZOTARY OLSZOWICE 

Odpady należy wystawiać przed posesję do godziny 7:00 

11 marzec 12 marzec 13 marzec 14 marzec 15 marzec 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części samochodowe, odpady poremontowe oraz zużyte opony 

samochodowe o średnicy powyżej 20 cali.                                                                           

„Mobilne” PSZOK-i 

Lokalizacja: 

Parking przy 

remizie OSP 

Wrząsowice 

Plac Targowy za Szkołą 

Podstawową 

Parking przy remizie 

OSP Ochojno 

Parking przy remizie 

OSP Rzeszotary 

Parking przy 

remizie OSP 

Olszowice 

Terminy obsługi: 

5 marzec 

 7 maj 

7 marzec 

9 maj 

19 marzec 

14 maj 

21 marzec 

16 maj 

26 marzec 

21 maj 

Godziny obsługi: 

8:00- 11:00 8:00- 11:00 8:00- 11:00 8:00- 11:00 8:00- 11:00 

W Mobilnym PSZOK-u będzie można przekazywać wszystkie odpady komunalne zbierane selektywnie, odpady 

problematyczne tj. żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, środki 

ochrony roślin, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, przeterminowane leki, zużyte baterie i 

akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 

samochodowe o średnicy do 20 cali, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych 

remontów stanowiące za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy. 

Dostarczenie ww. odpadów do Mobilnego PSZOK dokonuje mieszkaniec we własnym zakresie.  
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