
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych 
odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 

2021 miejsca trudnodostępne 

Miejscowość 
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

Niesegregowane odpady komunalne 
BIO – worki brązowe na odpady zielone i ulegające biodegradacji 

Bidziny (91, 92, 93, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 

179), Kaliszany (71, 72), Lisów (14, 16, 19, 20, 70, 73, 

76, 77), Sadłowice (11, 28), Smugi (3), Stodoły-Wieś 
(88, 89), Mikułowice (68), Mierzanowice (37, 50, 51), 
Wlonice (30, 35, 46), Drygulec (15, 16, 102) 

27 24 25 

6 10 4 5 9 6 6 

26 24 

28 27 25 26 30 27 22 

Metale i tworzywa sztuczne – pojemniki z żółtą naklejką 

Bidziny (91, 92, 93, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 

179), Kaliszany (71, 72), Lisów (14, 16, 19, 20, 70, 73, 

76, 77), Sadłowice (11, 28), Smugi (3), Stodoły-Wieś 
(88, 89), Mikułowice (68), Mierzanowice (37, 50, 51), 
Wlonice (30, 35, 46), Drygulec (15, 16, 102) 

27 24 25 28 27 25 26 30 27 22 26 24 

Papier – worki niebieskie na papier i makulaturę 
Szkło – worki zielone na opakowania ze szkła 

Bidziny (91, 92, 93, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 

179), Kaliszany (71, 72), Lisów (14, 16, 19, 20, 70, 73, 

76, 77), Sadłowice (11, 28), Smugi (3), Stodoły-Wieś 
(88, 89), Mikułowice (68), Mierzanowice (37, 50, 51), 
Wlonice (30, 35, 46), Drygulec (15, 16, 102) 

27 24 25 28 27 25 26 30 27 22 26 24 

Pojemniki i worki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów i surowców odbywa się od godziny 6.00. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego z terenu Gminy Wojciechowice w roku 2021 

Miejscowość Data 

Bidziny (91, 92, 93, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179), Kaliszany (71, 72), Lisów (14, 

16, 19, 20, 70, 73, 76, 77), Sadłowice (11, 28), Smugi (3), Stodoły-Wieś (88, 89), 
Mikułowice (68), Mierzanowice (37, 50, 51), Wlonice (30, 35, 46), Drygulec (15, 16, 102) 

25.06.2021 
22.10.2021 

Odpady wielkogabarytowe i ZSEE należy wystawić przed posesję. Odbiór odpadów odbywa się od godziny 6.00. 

UWAGA!! Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę 

nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju 

części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, 
worki lub kartony z odpadami domowymi. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urządzenia 

gospodarstwa domowego (np.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory 
elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne), małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np.: odkurzacze, zamiatacze dywanów, 
żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wag), sprzęt teleinformacyjny 
i telekomunikacyjny (np.: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory 
kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony 
bezprzewodowe), sprzęt audiowizualny (np.: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku), 
sprzęt oświetleniowy (np.: oprawy oświetleniowe), narzędzia elektryczne i elektroniczne (np.: wiertarki, piły, maszyny do szycia), zabawki, 
sprzęt rekreacyjny i sportowy (np.: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo). 


