
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE MIASTA OPOCZNO W 2023 ROKU 

                                            

Miasto zostało podzielone na cztery rejony ze względu na terminy odbioru odpadów. Wywóz 

odpadów realizowany będzie w zależności od ulicy, na której zamieszkują mieszkańcy w kolejne 

piątki 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 

 Ulice Terminy 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. Kossaka, Biernackiego, 

Sienkiewicza, Kopernika, 

Tuwima, Piotrkowska, 

Polna, Spacerowa, 

Wyspiańskiego, Armii 

Krajowej, Armii Andersa, 

W. Pileckiego, Matejki, 

Żeromskiego, Leśna, 

Westerplatte, Skłodowskiej, 

Libiszewska, Daleka, Os. 

Milenijne, Kwiatowa, 

Stodolna, Wrzosowa 

Odbiór wszystkich frakcji odpadów 

(Zmieszane, Papier, Metale i 

tworzywa sztuczne, Szkło oraz 

Bio) odbywać się będzie 1 raz                

w miesiącu w I piątek miesiąca. 

Dodatkowy 

odbiór odpadów 

zmieszanych 

oraz odpadów 

Bio odbywać się 

będzie w III 

piątek miesiąca. 

2. Wałowa, Os. Trąbki, Os. 

Piastowskie, Kolberga, 

Łąkowa, Żesławskiego, 

Nowa, Parkowa, Rzeczna, 

K. Bończy-Załęskiego, 

Błonie, Zielona, 1- Maja, 

Mickiewicza, Cicha, Os. Za 

Odbiór wszystkich frakcji odpadów 

(Zmieszane, Papier, Metale i 

tworzywa sztuczne, Szkło oraz 

Bio) odbywać się będzie 1 raz                       

w miesiącu w II piątek miesiąca. 

Dodatkowy 

odbiór odpadów 

zmieszanych 

oraz odpadów 

Bio odbywać się 
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Wulkanem, Przedszkolna, 

Kamienna, Robotnicza, 

Skalna, Spokojna, 

Limanowskiego, Łazienna, 

Mostowa, Janasa, 

Wapienna, Pl. Kilińskiego, 

Kazimierza Wielkiego, 

Szpitalna, Zjazdowa 

będzie w IV 

piątek miesiąca. 

3. Puchały, Szkolna, 

Działkowa, Wiejska, 

Kolejowa, Kuligowska, 

Dworcowa, Mokra, 

Ogrodowa, Staszica, 

Zakątna, Staromiejska, 

Batorego, Pl. Strażacki, 

Szewska, Targowa, 

Drzymały, Garncarska, 

Kościelna, Kowalskiego, 

Kołomurna, Pl. Kościuszki, 

Krótka, Piaseczna, Piwna, 

Sobieskiego, Al. Sportowa, 

Moniuszki, Pl. Zamkowy 

 

Odbiór wszystkich frakcji odpadów 

(Zmieszane, Papier, Metale i 

tworzywa sztuczne, Szkło oraz 

Bio) odbywać się będzie 1 raz                   

w miesiącu w III piątek miesiąca. 

Dodatkowy 

odbiór odpadów 

zmieszanych 

oraz odpadów 

Bio odbywać się 

będzie w I 

piątek miesiąca. 

4. Os. Ustronie, Partyzantów, 

Torowa, Wymysłów, 

Północna, Rolna, Sosnowa, 

Długa, Małachowskiego, 

Witosa, Ignacego 

Krasickiego, Św.Kolbe, 

Perzyńskiego, Inowłodzka, 

Graniczna, Słoneczna, 

Powst.Wlkp. 

 

Odbiór wszystkich frakcji odpadów 

(Zmieszane, Papier, Metale i 

tworzywa sztuczne, Szkło oraz 

Bio) odbywać się będzie 1 raz                    

w miesiącu w IV piątek miesiąca. 

Dodatkowy 

odbiór odpadów 

zmieszanych 

oraz odpadów 

Bio odbywać się 

będzie w II 

piątek 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 06.01.2023 r. (I piątek miesiąca) – na dzień 11.01.2023 r. tj. środa. 

 

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

niebezpieczne odbierane będą jeden raz w każdym kwartale tj.: 

 

➢ I   kwartał  – 29.03.2023 r. (środa) 

➢ II  kwartał  – 29.06.2023 r. (czwartek) 

➢ III kwartał  – 29.08.2023 r. (wtorek) 

➢ IV kwartał  – 29.11.2023 r. (środa) 

 



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 prowadzacy PSZOK. 


