
Harmonogram odbioru odpadów 2021 
 

Zabudowa wielorodzinna 
 
 

 Komunalne Popiół Szkło Bio Plastik, 
Metal, 

Makulatura 

MAJ 4,10,17,24 12 14 4,10,17,24 7,21 
 
 
 
 
 
Żółty worek 

Metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, 

opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, 

drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany). 

Niebieski worek 

Papier – niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi 

i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. 

Zielony worek 

Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Brązowy worek 

Bio – skoszona trawa, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), resztki jedzenia (bez mięsa 

i kości), fusy po kawie i herbacie. 

Szary pojemnik (naklejka POPIÓŁ) 

Popiół – popiół i żużel pozostały z palenia paliw stałych. Należy pamiętać, aby wrzucać do pojemnika ZIMNY 

popiół oraz nie zalewać  popiołu w pojemniku wodą 

Czarny pojemnik 

Odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier 

lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, 

kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne problemowe odpady, których nie można umieszczać 

w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 107 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę od godz. 8.00 do 18.00 w okresie od kwietnia do października oraz od godz. 

8.00 do 15.00 w okresie od listopada do marca 

Informujemy, iż w sobotę 1 maja 2021r. PSZOK będzie nieczynny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram odbioru odpadów 2021 
 

Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko, Śrubarnia 

 
 
 
 

 Komunalne Szkło Bio Plastik, 
Metal, 

Makulatura 
MAJ 6,19 13 6,19 13 

 
 
 
 

Proszę o wystawienie pojemników oraz worków do segregacji przed 
posesję w dniu wywozu do godz. 7,00 

 
Pojemnik i worki wystawiamy nie dalej niż 2 metry od drogi głównej. 

 
 
 
 
Żółty worek 

Metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, 

opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, 

drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany). 

Niebieski worek 

Papier – niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi 

i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. 

Zielony worek 

Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Brązowy worek 

Bio – skoszona trawa, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), resztki jedzenia (bez mięsa 

i kości), fusy po kawie i herbacie. 

Szary pojemnik (naklejka POPIÓŁ) 

Popiół – popiół i żużel pozostały z palenia paliw stałych. Należy pamiętać, aby wrzucać do pojemnika ZIMNY 

popiół oraz nie zalewać  popiołu w pojemniku wodą 

Czarny pojemnik 

Odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier 

lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, 

kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne problemowe odpady, których nie można umieszczać 

w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 107 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę od godz. 8.00 do 18.00 w okresie od kwietnia do października oraz od godz. 

8.00 do 15.00 w okresie od listopada do marca 

Informujemy, iż w sobotę 1 maja 2021r. PSZOK będzie nieczynny. 

 
 
 



Harmonogram odbioru odpadów 2021 
 

Giebło, Giebło kolonia, Mokrus, Gulzów 

 
 
 

 Komunalne Szkło Bio Plastik, 
Metal, 

Makulatura 
MAJ 10,24 14 10,24 14 

 
 
 
 

Proszę o wystawienie pojemników oraz worków do segregacji przed 
posesję w dniu wywozu do godz. 7,00 

 
Pojemnik i worki wystawiamy nie dalej niż 2 metry od drogi głównej. 

 
 
 
 

Żółty worek 

Metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, 

opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, 

drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany). 

Niebieski worek 

Papier – niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi 

i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. 

Zielony worek 

Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Brązowy worek 

Bio – skoszona trawa, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), resztki jedzenia (bez mięsa 

i kości), fusy po kawie i herbacie. 

Szary pojemnik (naklejka POPIÓŁ) 

Popiół – popiół i żużel pozostały z palenia paliw stałych. Należy pamiętać, aby wrzucać do pojemnika ZIMNY 

popiół oraz nie zalewać  popiołu w pojemniku wodą 

Czarny pojemnik 

Odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier 

lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, 

kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne problemowe odpady, których nie można umieszczać 

w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 107 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę od godz. 8.00 do 18.00 w okresie od kwietnia do października oraz od godz. 

8.00 do 15.00 w okresie od listopada do marca 

Informujemy, iż w sobotę 1 maja 2021r. PSZOK będzie nieczynny. 

 
 



Harmonogram odbioru odpadów 2021 
 

Fugasówka, Markowizna 

 
 
 
 

 Komunalne Szkło Bio Plastik, 
Metal, 

Makulatura 
MAJ 12,26 20 12,26 20 

 
 
 
 

 

Proszę o wystawienie pojemników oraz worków do segregacji przed 
posesję w dniu wywozu do godz. 7,00 

 
Pojemnik i worki wystawiamy nie dalej niż 2 metry od drogi głównej. 

 
 
 

Żółty worek 

Metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, 

opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, 

drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany). 

Niebieski worek 

Papier – niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi 

i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. 

Zielony worek 

Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Brązowy worek 

Bio – skoszona trawa, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), resztki jedzenia (bez mięsa 

i kości), fusy po kawie i herbacie. 

Szary pojemnik (naklejka POPIÓŁ) 

Popiół – popiół i żużel pozostały z palenia paliw stałych. Należy pamiętać, aby wrzucać do pojemnika ZIMNY 

popiół oraz nie zalewać  popiołu w pojemniku wodą 

Czarny pojemnik 

Odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier 

lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, 

kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne problemowe odpady, których nie można umieszczać 

w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 107 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę od godz. 8.00 do 18.00 w okresie od kwietnia do października oraz od godz. 

8.00 do 15.00 w okresie od listopada do marca 

Informujemy, iż w sobotę 1 maja 2021r. PSZOK będzie nieczynny. 

 



Harmonogram odbioru odpadów 2021 
 

Podzamcze, Kiełkowice 

 
 
 
 
 

 Komunalne Szkło Bio Plastik, 
Metal, 
Makulatura 

MAJ 11,25 7 11,25 7 
 
 
 
 

Proszę o wystawienie pojemników oraz worków do segregacji przed 
posesję w dniu wywozu do godz. 7,00 

 
Pojemnik i worki wystawiamy nie dalej niż 2 metry od drogi głównej. 

 
 
 
 

Żółty worek 

Metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, 

opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, 

drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany). 

Niebieski worek 

Papier – niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi 

i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. 

Zielony worek 

Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Brązowy worek 

Bio – skoszona trawa, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), resztki jedzenia (bez mięsa 

i kości), fusy po kawie i herbacie. 

Szary pojemnik (naklejka POPIÓŁ) 

Popiół – popiół i żużel pozostały z palenia paliw stałych. Należy pamiętać, aby wrzucać do pojemnika ZIMNY 

popiół oraz nie zalewać  popiołu w pojemniku wodą 

Czarny pojemnik 

Odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier 

lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, 

kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne problemowe odpady, których nie można umieszczać 

w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 107 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę od godz. 8.00 do 18.00 w okresie od kwietnia do października oraz od godz. 

8.00 do 15.00 w okresie od listopada do marca 

Informujemy, iż w sobotę 1 maja 2021r. PSZOK będzie nieczynny. 

 



Harmonogram odbioru odpadów 2021 
 

Ogrodzieniec: Hetmańska, Kolorowa, Konopnickiej, Krasickiego, Królowej 
Jadwigi, Książęca, Leśna, Malinowa, Mickiewicza, Mieszka, Narutowicza, 

Ogrodowa, Olkuska, Orzeszkowej, Piastowska, Południowa, Różana, 
Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, 

Wrzosowa  
 
 

 Komunalne Szkło Bio Plastik, 
Metal, 
Makulatura 

MAJ 4,17 21 4,17 21 
 
 

 
 

Proszę o wystawienie pojemników oraz worków do segregacji przed 
posesję w dniu wywozu do godz. 7,00 

 
Pojemnik i worki wystawiamy nie dalej niż 2 metry od drogi głównej. 

 
Żółty worek 

Metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, 

opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, 

drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany). 

Niebieski worek 

Papier – niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi 

i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. 

Zielony worek 

Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Brązowy worek 

Bio – skoszona trawa, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), resztki jedzenia (bez mięsa 

i kości), fusy po kawie i herbacie. 

Szary pojemnik (naklejka POPIÓŁ) 

Popiół – popiół i żużel pozostały z palenia paliw stałych. Należy pamiętać, aby wrzucać do pojemnika ZIMNY 

popiół oraz nie zalewać  popiołu w pojemniku wodą 

Czarny pojemnik 

Odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier 

lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, 

kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne problemowe odpady, których nie można umieszczać 

w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 107 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę od godz. 8.00 do 18.00 w okresie od kwietnia do października oraz od godz. 

8.00 do 15.00 w okresie od listopada do marca 

Informujemy, iż w sobotę 1 maja 2021r. PSZOK będzie nieczynny. 

 



Harmonogram odbioru odpadów 2021 
 

Ogrodzieniec: 1 Maja, Batorego, Bzowska, Chrobrego, Cicha, Cmentarna, 
Sawickiej, Jagiełły, Józefów, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Mostowa, Nowy 

Świat, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plac Wolności, Polna, Sobieskiego, 
Szeroka, Szkolna, Wodna, Wschodnia 

 
 
 

 Komunalne Szkło Bio Plastik, 
Metal, 
Makulatura 

MAJ 5,18 27 5,18 27 
 
 
 
 

Proszę o wystawienie pojemników oraz worków do segregacji przed 
posesję w dniu wywozu do godz. 7,00 

 
Pojemnik i worki wystawiamy nie dalej niż 2 metry od drogi głównej. 

 
 
Żółty worek 

Metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, 

opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, 

drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany). 

Niebieski worek 

Papier – niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi 

i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. 

Zielony worek 

Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Brązowy worek 

Bio – skoszona trawa, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), resztki jedzenia (bez mięsa 

i kości), fusy po kawie i herbacie. 

Szary pojemnik (naklejka POPIÓŁ) 

Popiół – popiół i żużel pozostały z palenia paliw stałych. Należy pamiętać, aby wrzucać do pojemnika ZIMNY 

popiół oraz nie zalewać  popiołu w pojemniku wodą 

Czarny pojemnik 

Odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier 

lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, 

kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne problemowe odpady, których nie można umieszczać 

w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 107 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę od godz. 8.00 do 18.00 w okresie od kwietnia do października oraz od godz. 

8.00 do 15.00 w okresie od listopada do marca 

Informujemy, iż w sobotę 1 maja 2021r. PSZOK będzie nieczynny. 

 
 



Harmonogram odbioru odpadów 2021 
 

Trudne dojazdy 

 
 
 
 

 Komunalne Szkło Bio Plastik, 
Metal, 
Makulatura 

MAJ 12,26 12 12,26 12 
 
 
 
 

Proszę o wystawienie pojemników oraz worków do segregacji przed 
posesję w dniu wywozu do godz. 7,00 

 
Pojemnik i worki wystawiamy nie dalej niż 2 metry od drogi głównej. 

 
 
Żółty worek 

Metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, 

opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, 

drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany). 

Niebieski worek 

Papier – niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi 

i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. 

Zielony worek 

Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Brązowy worek 

Bio – skoszona trawa, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), resztki jedzenia (bez mięsa 

i kości), fusy po kawie i herbacie. 

Szary pojemnik (naklejka POPIÓŁ) 

Popiół – popiół i żużel pozostały z palenia paliw stałych. Należy pamiętać, aby wrzucać do pojemnika ZIMNY 

popiół oraz nie zalewać  popiołu w pojemniku wodą 

Czarny pojemnik 

Odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier 

lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, 

kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne problemowe odpady, których nie można umieszczać 

w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 107 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę od godz. 8.00 do 18.00 w okresie od kwietnia do października oraz od godz. 

8.00 do 15.00 w okresie od listopada do marca 

Informujemy, iż w sobotę 1 maja 2021r. PSZOK będzie nieczynny. 

 


