
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY OPOCZNO W 2023 ROKU 

 

Gmina Opoczno została podzielona na pięć rejonów ze względu na terminy odbioru odpadów. 

Wywóz odpadów realizowany będzie w zależności od miejscowości, w której zamieszkują 

mieszkańcy w kolejne wtorki oraz środę miesiąca. W okresie „zimowym” czyli od 01.01.2023 r.     

do 31.03.2023 r. oraz od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r. odbiór wszystkich frakcji odpadów odbywać 

się będzie raz w miesiącu. W okresie „letnim” czyli od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r. odbiór 

odpadów realizowany będzie w zależności od frakcji odpadów raz lub dwa razy w miesiącu. 

Dodatkowy termin odbioru odpadów będzie obowiązywał tylko dla frakcji – odpady zmieszane oraz 

bioodpady (BIO). Dokładne terminy odbioru przedstawia tabela poniżej. 

                                                    

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

  

Miejscowości 

Termin odbioru odpadów 

Od 01.01.2023 r do 31.03.2023 r 

oraz 

od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r 

Od 01.04.2023 r 

do 31.10.2023 r 

1. • Kruszewiec Kolonia  

• Kruszewiec 

• Kraśnica  

• Libiszów  

• Libiszów Kolonia 

• Antoniów 

• Sobawiny 

 

Odbiór wszystkich frakcji 

odpadów (Zmieszane, Papier, 

Metale i tworzywa sztuczne, 

Szkło oraz Bio) odbywać się 

będzie 1 raz w miesiącu w I 

środę miesiąca. 

Dodatkowy odbiór 

odpadów zmieszanych 

oraz odpadów Bio 

odbywać się będzie                   

w III środę miesiąca. 

 

 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej  

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  w Opocznie 

26-300 Opoczno,  ul. Krótka 1   

Nazwa skrócona: 
 PGK  Sp. z o.o. w Opocznie 

tel 044 754 76 11  fax 44 789 06 47 

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl     
www.pgk.opoczno.pl 

 

NIP: 768-000-38-62 

REGON: 590028079 

KRS: 0000 110297 

BDO 000007905 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  

w Łodzi Sąd Gospodarczy 
XX Wydział KRS I Sekcja 

Kapitał Zakładowy:49.618.500,00 zł 

Konto bankowe: 

Bank Spółdzielczy w Opocznie 

48 8992 0000 0033 2316 2000 0010 

Numer rejestrowy BDO: 000007905 

 

 



2. • Ogonowice  

• Ostrów 

• Sitowa 

• Stużno,  

• Stużno Kolonia 

• Karwice  

• Adamów 

• Sielec 

 

Odbiór wszystkich frakcji 

odpadów (Zmieszane, Papier, 

Metale i tworzywa sztuczne, 

Szkło oraz Bio) odbywać się 

będzie 1 raz w miesiącu w I 

wtorek miesiąca. 

Dodatkowy odbiór 

odpadów zmieszanych 

oraz odpadów Bio 

odbywać się będzie        

w III wtorek miesiąca. 

3. • Kliny  

• Januszewice  

• Brzustówek   

• Brzustówek Kolonia 

• Modrzew 

• Ziębów 

• Modrzewek  

• Bukowiec 

Opoczyński 

 

Odbiór wszystkich frakcji 

odpadów (Zmieszane, Papier, 

Metale i tworzywa sztuczne, 

Szkło oraz Bio) odbywać się 

będzie 1 raz w miesiącu w II 

wtorek miesiąca. 

Dodatkowy odbiór 

odpadów zmieszanych 

oraz odpadów Bio 

odbywać się będzie            

w IV wtorek miesiąca. 

4. • Kraszków  

• Mroczków 

Gościnny   

• Mroczków Duży  

• Brzuśnia  

• Bielowice  

• Janów Karwicki  

• Międzybórz 

 

Odbiór wszystkich frakcji 

odpadów (Zmieszane, Papier, 

Metale i tworzywa sztuczne, 

Szkło oraz Bio) odbywać się 

będzie 1 raz w miesiącu w III 

wtorek miesiąca. 

Dodatkowy odbiór 

odpadów zmieszanych 

oraz odpadów Bio 

odbywać się będzie                  

w I wtorek miesiąca. 

5.  • Wólka Karwicka 

Kolonia 

• Wólka Karwicka 

• Zameczek 

• Sołek  

• Wygnanów 

• Wola Załężna  

• Różanna 

• Dzielna 

 

Odbiór wszystkich frakcji 

odpadów (Zmieszane, Papier, 

Metale i tworzywa sztuczne, 

Szkło oraz Bio) odbywać się 

będzie 1 raz w miesiącu w IV 

wtorek miesiąca. 

Dodatkowy odbiór 

odpadów zmieszanych 

oraz odpadów Bio 

odbywać się będzie                       

w II wtorek miesiąca. 

 

Z  ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH 

I SEGREGOWANYCH ODBYWA SIĘ RAZ NA TYDZIEŃ 

 

 
 



UWAGA – Dni świąteczne ! 
 

Termin odbioru odpadów, ze względu na przypadające święta i dni wolne od pracy, przełożony 

będzie: 

z dnia 03.05.2023 r. (I środa  miesiąca)      – na dzień  06.05.2023 r. tj. sobota 

z dnia 15.08.2023 r. (III wtorek miesiąca)  - na dzień  12.08.2023 r. tj. sobota 

z dnia 01.11.2023 r. (I środa miesiąca)       - na dzień  31.10.2023 r. tj. wtorek 

z dnia 26.12.2023 r. (IV wtorek miesiąca)  - na dzień  29.12.2023 r. tj. piątek 

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady 

niebezpieczne odbierane będą jeden raz w każdym kwartale tj.: 

 

➢ I kwartał     –  30.03.2023 r. (czwartek) 

➢ II kwartał    –  30.06.2023 r. (piątek) 

➢ III kwartał   –  30.08.2023 r. (środa) 

➢ IV kwartał   –  30.11.2023 r. (czwartek) 

 

Odpady przeznaczone do wywozu muszą być wystawione w dniu przewidzianym 

harmonogramem o godzinie 700 w miejscu widocznym  i dostępnym do załadunku samochodem 

ciężarowym. 

 

ZASADY WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI 

 

Papier i tektura (pojemnik niebieski) to: opakowania z papieru, karton, tektura, gazety                            

i czasopisma, katalogi, ulotki, książki, zeszyty, torebki i worki papierowe.  

 

Szkło (pojemnik zielony) to: szklane butelki bez nakrętek, słoiki bez kapsli i zakrętek, stłuczka 

szklana bez zanieczyszczeń, bez szyb okiennych, szklane opakowania po kosmetykach. 

 

Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty) to: plastikowe butelki (zgniecione), torebki foliowe               

i reklamówki, plastikowe opakowania po kosmetykach, szamponach, płynach i artykułach 

spożywczych, miski i doniczki plastikowe, opakowania kartonowe po sokach, napojach i mleku, 

opakowania stalowe  i aluminiowe np. puszki po napojach, metalowe kapsle, zakrętki od słoików, 

czysty styropian opakowaniowy. 

 

Bioodpady (BIO) (worek brązowy) to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek 

jedzenia lub roślin, które ulegają naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji) np. skoszona 

trawa, liście, drobne gałęzie, odpadki z owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, 

resztki kwiatów ciętych i doniczkowych 

 

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne (pojemnik czarny lub szary) to wszystkie 

nieczystości, które z różnych względów nie można zakwalifikować do frakcji odpadów, które są 

zbierane w sposób selektywny. 

 

Odpady wielkogabarytowe np. meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych 

rozmiarów, suszarki do ubrań, skrzydła drzwiowe, okna, ceramika sanitarna. 



 

Zużyte opony: rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów                                           

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (max. 4 szt. na rok z gospodarstwa domowego). 

 

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny np. pralki, kuchenki, odkurzacze, żelazka, grzejniki                  

i wentylatory elektryczne, telewizory, radia, komputery, lodówki. 

 

Odpady niebezpieczne (czerwony worek) to np. przeterminowane leki, farby, kleje, lakiery, 

opakowania po dezodorantach, baterie, zużyte świetlówki, odpady zawierające rtęć. 

 

Nie będą zabierane: opony ciężarowe i rolnicze, styropian budowlany, papa, wełna mineralna, 

części samochodowe. 

 

Poza wyznaczonymi terminami: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny                               

i elektroniczny, odpady niebezpieczne, bioodpady (BIO)*, zużyte opony (max. 4 szt. na rok                             

z gospodarstwa domowego), odpady remontowo-budowlane (wytworzone w ramach remontów 

prowadzonych we własnym zakresie czyli: gruz, deski, panele, okna, drzwi, wanny, umywalki, 

muszle klozetowe, kabiny prysznicowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety) - w ilości do 2m3/rok oraz 

odpady selektywnie zebrane można dostarczać nieodpłatnie własnym transportem do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Różannie 98 ZUO, 

codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 700 - 1500, w piątek w godz. 700 - 1800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  bioodpady (BIO) nie będą  przyjmowane do PSZOKu do czasu uzyskania odpowiedniego 

zezwolenia na zbieranie odpadów ulegających biodegradacji przez podmiot prowadzący PSZOK. 


