
 

Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

09.01. (wtorek) 
23.01. (wtorek) 

06.02. (wtorek) 
20.02. (wtorek) 

06.03. (wtorek) 
20.03. (wtorek) 

03.04. (wtorek) 
17.04. (wtorek) 
30.04. (pon.) 

15.05. (wtorek) 
29.05. (wtorek) 

12.06. (wtorek) 
26.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
papier - 23.02. (piątek) - 27.04. (piątek) - 29.06. (piątek) 

plastik, metal, 
szkło 26.01. (piątek) - 23.03. (piątek) - 25.05. (piątek) - 

wielkogabaryty - - 29.03. (czwartek) - - - 
 

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

08.01. (pon.) 
22.01. (pon.) 

05.02. (pon.) 
19.02. (pon.) 

05.03. (pon.) 
19.03. (pon.) 

31.03. (sobota.) 

16.04. (pon.) 
28.04. (sobota) 

14.05. (pon.) 
28.05. (pon.) 

11.06. (pon.) 
25.06. (pon.) 

plastik, metal, 
papier - 22.02. (piątek) - 26.04. (czwartek) - 28.06. (czwartek) 

plastik, metal, 
szkło 25.01. (czwartek) - 22.03. (czwartek) - 24.05. (czwartek) - 

wielkogabaryty - - 29.03. (czwartek) - - - 
 

Preczów 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

03.01. (środa) 
17.01. (środa) 
31.01. (środa) 

14.02. (środa) 
28.02. (środa)  

14.03. (środa) 
28.03. (środa) 

11.04. (środa) 
25.04. (środa) 

09.05. (środa) 
23.05. (środa) 

06.06. (środa) 
20.06. (środa) 

plastik, metal, 
papier - 12.02. (pon.) - 16.04. (pon.) - 18.06. (pon.) 

plastik, metal, 
szkło 15.01. (pon.) - 12.03. (pon.) - 14.05. (pon.) - 

wielkogabaryty - - 26.03. (pon.) - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 wielkogabaryty - - 26.03. (pon.) - - - 
 

Psary: ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

04.01. (czwartek) 
18.01. (czwartek) 

01.02. (czwartek) 
15.02. (czwartek) 

01.03. (czwartek) 
15.03. (czwartek) 
29.03. (czwartek) 

12.04. (czwartek) 
26.04. (czwartek) 

10.05. (czwartek) 
24.05. (czwartek) 

07.06. (czwartek) 
21.06. (czwartek) 

plastik, metal, 
papier - 19.02. (pon.) - 23.04. (pon.) - 25.06. (pon.) 

plastik, metal, 
szkło 22.01. (pon.) - 19.03. (pon.) - 21.04. (pon.) - 

wielkogabaryty - - 27.03. (wtorek) - - - 
 

Psary: ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna, 
Polna, Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

05.01. (piątek) 
19.01. (piątek) 

02.02. (piątek) 
16.02. (piątek) 

02.03. (piątek) 
16.03. (piątek) 
30.03. (piątek) 

13.04. (piątek) 
27.04. (piątek) 

11.05. (piątek) 
25.05. (piątek) 

08.06. (piątek) 
22.06. (piątek) 

plastik, metal, 
papier - 20.02. (wtorek) - 24.04. (wtorek) - 26.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
szkło 23.01. (wtorek) - 20.03. (wtorek) - 22.05. (wtorek) - 

wielkogabaryty - - 27.03. (wtorek) - - - 
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Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

10.01. (środa) 
24.01. (środa) 

07.02. (środa) 
21.02. (środa) 

07.03. (środa) 
21.03. (środa) 

04.04. (środa) 
18.04. (środa) 

02.05. (środa) 
16.05. (środa) 
30.05. (środa) 

13.06. (środa) 
27.06. (środa) 

plastik, metal, 
papier - 13.02. (wtorek) - 17.04. (wtorek) - 19.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
szkło 16.01. (wtorek) - 13.03. (wtorek) - 15.05. (wtorek) - 

wielkogabaryty - - 26.03. (pon.) - - - 
 

Psary: ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

04.01. (czwartek) 
18.01. (czwartek) 

01.02. (czwartek) 
15.02. (czwartek) 

01.03. (czwartek) 
15.03. (czwartek) 
29.03. (czwartek) 

12.04. (czwartek) 
26.04. (czwartek) 

10.05. (czwartek) 
24.05. (czwartek) 

07.06. (czwartek) 
21.06. (czwartek) 

plastik, metal, 
papier - 19.02. (pon.) - 23.04. (pon.) - 25.06. (pon.) 

plastik, metal, 
szkło 22.01. (pon.) - 19.03. (pon.) - 21.04. (pon.) - 

wielkogabaryty - - 27.03. (wtorek) - - - 
 

Psary: ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna, 
Polna, Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

05.01. (piątek) 
19.01. (piątek) 

02.02. (piątek) 
16.02. (piątek) 

02.03. (piątek) 
16.03. (piątek) 
30.03. (piątek) 

13.04. (piątek) 
27.04. (piątek) 

11.05. (piątek) 
25.05. (piątek) 

08.06. (piątek) 
22.06. (piątek) 

plastik, metal, 
papier - 20.02. (wtorek) - 24.04. (wtorek) - 26.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
szkło 23.01. (wtorek) - 20.03. (wtorek) - 22.05. (wtorek) - 

wielkogabaryty - - 27.03. (wtorek) - - - 
 



Brzękowice Górne, Dąbie Górne, Goląsza Górna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

12.01. (piątek) 
26.01. (piątek) 

09.02. (piątek) 
23.02. (piątek) 

09.03. (piątek) 
23.03. (piątek) 

06.04. (piątek) 
20.04. (piątek) 

05.05. (sobota) 
18.05. (piątek) 

01.06. (piątek) 
15.06. (piątek) 
29.06. (piątek) 

plastik, metal, 
papier - 21.02. (środa) - 25.04. (środa) - 27.06. (środa) 

plastik, metal, 
szkło 24.01. (środa) - 21.03. (środa) - 23.05. (środa) - 

wielkogabaryty - - 28.03. (środa) - - - 
 

Gródków 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

11.01. (czw.) 
25.01. (czw.) 

08.02. (czw.) 
22.02. (czw.) 

08.03. (czw.) 
22.03. (czw.) 

05.04. (czw.) 
19.04. (czw.) 

04.05. (piątek) 
17.05. (czw.) 

01.06. (piątek) 
14.06. (czw.) 
28.06. (czw.) 

plastik, metal, 
papier - 14.02. (środa) - 18.04. (środa) - 20.06. (środa) 

plastik, metal, 
szkło 17.01. (środa) - 14.03. (środa) - 16.05. (środa) - 

wielkogabaryty - - 28.03. (środa) - - - 
 

Sarnów, ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara, Główna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

02.01. (wt.) 
15.01. (pon.) 
29.01. (pon.) 

12.02. (pon.) 
26.02. (pon.) 

12.03. (pon.) 
26.03. (pon.) 

09.04. (pon.) 
23.04. (pon.) 

07.05. (pon.) 
21.05. (pon.) 

04.06. (pon.) 
18.06. (pon.) 

plastik, metal, 
papier - 15.02. (czw.) - 19.04. (czw.) - 21.06. (czw.) 

plastik, metal, 
szkło 18.01. (czw.) - 15.03. (czw.) - 17.05. (czw.) - 

wielkogabaryty - - 30.03. (piątek) - - - 
 

Sarnów: ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krótka, Leśna, Parkowa, Piaskowa, 
Podgórna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska, Zielona, Źródlana 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

02.01. (wtorek) 
16.01. (wtorek) 
30.01. (wtorek) 

13.02. (wtorek) 
27.02. (wtorek) 

13.03. (wtorek) 
27.03. (wtorek) 

10.04. (wtorek) 
24.04. (wtorek) 

08.05. (wtorek) 
22.05. (wtorek) 

05.06. (wtorek) 
19.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
papier - 16.02. (piątek) - 20.04. (piątek) - 22.06. (piątek) 

plastik, metal, 
szkło 19.01. (piątek) - 16.03. (piątek) - 18.05. (piątek) - 

wielkogabaryty - - 30.03. (piątek) - - - 
  

Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

09.01. (wtorek) 
23.01. (wtorek) 

06.02. (wtorek) 
20.02. (wtorek) 

06.03. (wtorek) 
20.03. (wtorek) 

03.04. (wtorek) 
17.04. (wtorek) 
30.04. (pon.) 

15.05. (wtorek) 
29.05. (wtorek) 

12.06. (wtorek) 
26.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
papier - 23.02. (piątek) - 27.04. (piątek) - 29.06. (piątek) 

plastik, metal, 
szkło 26.01. (piątek) - 23.03. (piątek) - 25.05. (piątek) - 

wielkogabaryty - - 29.03. (czwartek) - - - 
 

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

08.01. (pon.) 
22.01. (pon.) 

05.02. (pon.) 
19.02. (pon.) 

05.03. (pon.) 
19.03. (pon.) 
31.03. (pon.) 

16.04. (pon.) 
28.04. (sobota) 

14.05. (pon.) 
28.05. (pon.) 

11.06. (pon.) 
25.06. (pon.) 

plastik, metal, 
papier - 22.02. (piątek) - 26.04. (czwartek) - 28.06. (czwartek) 

plastik, metal, 
szkło 25.01. (czwartek) - 22.03. (czwartek) - 24.05. (czwartek) - 

wielkogabaryty - - 29.03. (czwartek) - - - 
 

Preczów 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

03.01. (środa) 
17.01. (środa) 
31.01. (środa) 

14.02. (środa) 
28.02. (środa)  

14.03. (środa) 
28.03. (środa) 

11.04. (środa) 
25.04. (środa) 

09.05. (środa) 
23.05. (środa) 

06.06. (środa) 
20.06. (środa) 

plastik, metal, 
papier - 12.02. (pon.) - 16.04. (pon.) - 18.06. (pon.) 

plastik, metal, 
szkło 15.01. (pon.) - 12.03. (pon.) - 14.05. (pon.) - 

wielkogabaryty - - 26.03. (pon.) - - - 
 

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

10.01. (środa) 
24.01. (środa) 

07.02. (środa) 
21.02. (środa) 

07.03. (środa) 
21.03. (środa) 

04.04. (środa) 
18.04. (środa) 

02.05. (środa) 
16.05. (środa) 
30.05. (środa) 

13.06. (środa) 
27.06. (środa) 

plastik, metal, 
papier - 13.02. (wtorek) - 17.04. (wtorek) - 19.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
szkło 16.01. (wtorek) - 13.03. (wtorek) - 15.05. (wtorek) - 


