
Bąki, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Kolejka, Liszczok, Pietraszów, Pludry
13 Lipiec 17 Sierpień

14 Wrzesień 19 Październik
16 Listopad 14 Grudzień

Odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie do godziny 7.00
Odbiór odpadów wielkogabarytowych 18 wrzesień 2020 r.

Błachów, Dąbrowica, Makowczyce, Myślina, Turza, Szemrowice

14 Lipiec 18 Sierpień
15 Wrzesień 20 Październik
17 Listopad 15 Grudzień

Odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie do godziny 7.00

Warłów, Bzionków, Malichów, Główczyce, Gosławice, Klekotna, Ligota Dobrodzieńska, Rędzina, Rzędowice, Zwóz, Kocury

15 Lipiec 19 Sierpień
16 Wrzesień 21 Październik
18 Listopad 16 Grudzień

Odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie do godziny 7.00
Odbiór odpadów wielkogabarytowych 22 wrzesień 2020 r. 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i BIO 
II półrocze 2020

MOBILNY PSZOK w godzinach 8.30 – 16.30
  06 październik 2020 – Liszczok, Pietraszów, Pludry – przy blokach Os.Robotnicze w Pludrach
  07 październik 2020 – Bąki, Bzinica Nowa i Stara, Kolejka – przy budynku byłej OSP w Bzinicy Starej (ul. Polna)

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 21 września 2020 r.  

MOBILNY PSZOK w godzinach 8.30 – 16.30
 12 październik 2020 – Myślina, Turza, Dąbrowica – plac przy kościele w Myślinie (ul. Kościelna)
 28 październik 2020 – Błachów – plac targowy w Dobrodzieniu (ul. Solna)
 26 październik 2020 – Szemrowice – przy budynku OSP w Szemrowicach (ul. Strażacka 1)
 27 październik 2020 – Makowczyce – przy budynku byłej szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej (ul. Woj.Pol.70)

MOBILNY PSZOK w godzinach 8.30 – 16.30
  05 październik 2020 – Główczyce, Gosławice, Zwóz, Rędzina – przy budynku OSP w Główczycach
 (ul. Dorodzieńska 1)
  13 październik 2020 – Bzionków, Rzędowice, Klekotna – parking w Rzędowicach (ul. Dobrodzieńska 8)
  14 październik 2020 – Kocury, Malichów – przy budynku CAW w Kocurach (ul. Oleska 5F)
  26 październik 2020 – Warłów – przy budynku OSP w Szemrowicach (ul. Strażacka 1) 
  27 październik 2020 – Ligota Dobrodzieńska – przy budynku byłej szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej 
  (ul. Woj.Pol.70)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE: meble ogrodowe, meble-bez szyb, tapicerowane, materace, duże zabawki, wykładziny będą 
odbierane sprzed posesji – należy wystawić do godz. 7.00
Nie będą zbierane opony, odpady elektroniczne i elektryczne.

MOBILNY PSZOK: Odbierane będą: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte opony od samochodów osobowych i motocykli (do 8 sztuk na gospodarstwo), odpady budowlane 
i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok), opakowania po rozpuszczalnikach i farbach. Odpady będą odbierane tylko 
I wyłącznie od mieszkańców gminy Dobrodzień i tylko od osób prywatnych. Odpady z FIRM nie będą odbierane!!!



Dobrodzień

Odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie do godziny 7.00
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniu 28 wrzesień 2020 r.

Terminy płatności

S E G R E G A C J A:

Lipiec
3 – zmieszane + segregowane + bio

17,31 – zmieszane + bio,
Sierpień

14 – zmieszane + segregowane + bio
28 – zmieszane + bio

Wrzesień
11 – zmieszane + segregowane + bio

25 – zmieszane +bio

Październik
9 – zmieszane + segregowane + bio

23 – zmieszane +bio

Listopad
6 – zmieszane + segregowane + bio

20 – zmieszane +bio

Grudzień
4 – zmieszane + segregowane + bio

18 – zmieszane +bio

MOBILNY PSZOK w godzinach 8.30 – 16.30
 28 październik 2020 – Dobrodzień – plac targowy (ul. Solna)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE: meble ogrodowe, meble-bez szyb, tapicerowane, materace, duże zabawki, wykładziny będą 
odbierane sprzed posesji – należy wystawić do godz. 7.00
Nie będą zbierane opony, odpady elektroniczne i elektryczne
MOBILNY PSZOK: Odbierane będą: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte opony od samochodów osobowych i motocykli (do 8 sztuk na gospodarstwo), odpady budowlane 
i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok), opakowania po rozpuszczalnikach i farbach. Odpady będą odbierane tylko 
I wyłącznie od mieszkańców gminy Dobrodzień i tylko od osób prywatnych. Odpady z FIRM nie będą odbierane!!!

I Kwartał (za miesiące: styczeń, luty, marzec) – 15 kwiecień
II Kwartał (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec) – 15 lipiec
III Kwartał (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień) – 15 październik
IV Kwartał (za miesiące: październik, listopad, grudzień) – 15 grudzień
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub na rachunek bankowy. 
89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/Dobrodzień

WOREK NIEBIESKI: papier, makulatura, gazety, książki bez twardych okładek, czyste i suche opakowania  tekturowe 
i kartonowe.
NIE WRZUCAMY: papieru połączonego z innymi materiałami, opakowań wielomateriałowych, opakowań z zawartością, 
zabrudzonego lub tłustego papieru, kartonów po mleku i napojach, tapet, kalek technicznych, worków po cemencie, pieluch 
I innych artykułów higienicznych.

WOREK ŻÓŁTY: opakowania z tworzyw sztucznych: puste butelki po napojach, opakowania po kosmetykach i środkach 
czystości, foliowe torebki, reklamówki, czyste kanistry i opakowania po produktach spożywczych, opakowania 
wielomateriałowe (tetra-paki), metale: nakrętki, kapsle, drobny złom metali kolorowych i aluminium.
NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, tworzyw piankowych, styropianu, zabrudzonych naczyń jednorazowych, pieluch, 
pojemników po farbach, olejach, smarach i śr. ochrony roślin, części plastikowych nie będących opakowaniami (rury PCW, 
węże, meble ogrodowe, zabawki, szczoteczki, części ze sprzętu AGD i RTV, folii budowlanych, wkładów do zniczy).

WOREK ZIELONY: czyste opakowania ze szkła: słoiki,  butelki po napojach, kosmetykach bez zatyczek i zakrętek.
NIE WRZUCAMY: szkła płaskiego (szyby), witraży, luster, naczyń szklanych, ceramicznych, fajansowych, kryształowych 
I porcelanowych, świetlówek i lamp rtęciowych, termometrów, reflektorów, szkła żaroodpornego, doniczek, opakowań 
farmaceutycznych, zniczy.

WOREK BRĄZOWY: odpady ulegające biodegradacji (kuchenne pochodzenia roślinnego i zielone).
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