
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stopnica w 2023r.

Miejscowość
Rodzaj odbieranych

odpadów
Miesiąc

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Stopnica, ul. 
Partyzantów-
Bloki

dzień dzień dzień dzień dzień dzień dzień dzień dzień dzień dzień dzień
pozostałości z segregacji

(worek czarny) / BIO (worek
brązowy)

2,9,16,
23,30

6,13,
20,27

6,13,
20,27

3,11,
17,24

5,8,15,
22,29,

5,12,
19,26

3,10,17,
24,31

7,16,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30, 6,13,20,27 4,11,18,27

segregowane 3 7 7 4 9 6 4 8 12 10 7 5

Stopnica

pozostałości z segregacji
(worek czarny) / BIO (worek

brązowy)
2,16,30,

13,
27,

13, 27, 11, 24, 8,22, 5,19, 3,17,31, 16,28, 11, 25, 9,23, 6,20, 4,18,

segregowane 7 4 6 8 10 5
Kąty Nowe
Klępie Górne
Nowa Wieś
Klępie Dolne
Białoborze
Folwarki
Kąty Stare
Skrobaczów

pozostałości z segregacji
(worek czarny) / BIO (worek

brązowy)
9 13 13 3, 17, 5,15,29, 12,26, 10,24, 7,21, 4,18, 2,16,30, 27 27

segregowane 7 4 6 8 10 5

Podlasek
Konary
Smogorzów
Strzałków
Szczytniki
Prusy
Kuchary
Czyżów
Falęcin Stary
Bosowice
Żerniki Dolne
Zaborze
Jastrzębiec
Falęcin Nowy
Dziesławice

pozostałości z segregacji
(worek czarny) / BIO (worek

brązowy)
16 20 20 3, 17, 5,15,29, 12,26, 10,24, 7,21, 4,18, 2,16,30, 20 18

segregowane 28 18 20 29 31 19

Wolica
Mietel
Szklanów
Suchowola
Mariampol
Borek
Szczeglin
Topola

pozostałości z segregacji
(worek czarny) / BIO (worek

brązowy)
23 27 27 11, 24, 8,22, 5,19, 3,17,31, 16,28, 11, 25, 9,23, 13 11

segregowane 3 7 9 4 12 7

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do trasy przejazdu śmieciarki do godziny 7.00 rano
Odpady z nieruchomości trudnodostępnych odbierane będą zgodnie z powyższym harmonogramem

 Kontakt: 15 864 26 41, e-mail: sekretariat@pgkim.pl

mailto:sekretariat@pgkim.pl


Jak segregować?
Zasady segregacji na 5 frakcji?

Wrzucamy!
gazety i czasopisma

książki w miękkich okładkach,
papierowe torby, papierowe pudełka
i kartony, papier biurowy i zeszyty.

Nie wrzucamy!
brudnego i tłustego papieru, karto-
nów po mleku, papieru faksowego
i termicznego, pieluch i materiałów

higienicznych, tapet, worków po ma-
teriałach budowlanych, papieru z fo-

lią, segregatorów z okuciami.

Wrzucamy!
szklane butelki, słoiki po napojach
i jedzeniu, szklane opakowania po

kosmetykach, (o ile nie są wykonane
z trwale połączonych kilku

surowców).

Nie wrzucamy!
szkła stołowego, okiennego, fajansu,
ceramiki, luster, żarówek, szkła żaro-
odpornego/okularowego, szyb samo-
chodowych, reflektorów, zniczy z wo-

skiem, termometrów i strzykawek,
monitorów i lamp elektronicznych.

Wrzucamy!
plastikowe/aluminiowe butelki, 

plastikowe zakrętki/kapsle, plastikowe
torebki/opakowania, opakowania wie-
lomateriałowe (np. kartony po mleku,
soku), metale kolorowe/drobny złom,

metalowe narzędzia.

Nie wrzucamy!
butelek z ich zawartością, pojemni-
ków po tłustych substancjach, opa-
kowań po lekach, opakowań po wy-

robach garmażeryjnych, olejach i
smarach, środkach owadobójczych,
aerozolach, zabawek, styropianu.

Wrzucamy!
resztki warzyw i owoców, obierki, 
torebki i fusy po herbacie i kawie,

 skorupki jajek, łupiny orzechów, li-
ście, gałęzie, ściętą trawę i trociny,

kwiaty doniczkowe i cięte.

Nie wrzucamy!
resztek mięsa, kości, odchodów

zwierzęcych, leków i pieluch, artyku-
łów higienicznych, popiołu, ziemi i

kamieni, worków z odkurzacza, pa-
pierosów, niedopałków, drewna im-

pregnowanego, płyt wiórowych i
MDF.



Wrzucamy!
zużyte środki higieny osobistej (pielu-

chy, chusteczki), zatłuszczony
papier/folię, szkło stołowe, skóra,

guma, worki od odkurzacza, papiero-
sy, pędzle, pisaki i długopisy, parago-

ny.

Nie wrzucamy!
materiałów budowlanych i rozbiórko-
wych, odpadów wielkogabarytowych,
baterii, sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, opakowań po farbach,
lakierach, opakowań po środkach

ochrony roślin.

Odpady problemowe takie jak:  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafy, sofy, dywany, wózki dziecięce,
materace,  rowery,  zabawki  dużych  rozmiarów,  meble  ogrodowe),  należy  zbierać  selektywnie,  a  następnie  dostarczyć  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych (Wolica 52A), bądź wystawić przed posesję, podczas zbiórki odpadów problemowych/wielkogabarytowych.
Zużyte baterie można umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach w wyznaczonych punktach stacjonarnych np. pojemnik w UMiG Stopnica.
Przeterminowane leki odbierane są w Ośrodku Zdrowia w Stopnicy lub w wytypowanych aptekach.


