
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszana w 

2021 r. 
 

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Pojemniki należy wystawić do 

godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady 

znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione 

przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. 

Pojemniki na popioły, zawierające ciepły popiół NIE BĘDĄ ODBIERANE z uwagi na ryzyko 

zapalenia się śmieciarki.  

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać pod nr tel. 32 79 79 666 lub 32 45 12 015.  

 

Rejon 1: 

Ulice: 1 Maja (za wyjątkiem nr 68, 76), Konopnickiej, Kopernika, Mickiewicza, Wodzisławska 7, 

11, 11A, 15B, Ks. Tuskera, Akacjowa, Spacerowa, Ks. Styry, Turska, Skrzyszowska, Krótka, 

Wiśniowa, Szymborskiej 

 

 

Miesiąc Zmieszane Popiół Segregowane Zielone Gabaryty/ RTV, AGD 

Styczeń  4,18 11,25 18 11  

Luty 1,15 8,22 15 8  

Marzec 1,15,29 8,22 15 8  

Kwiecień 12,26 6,19 12 6,19  

Maj 10,24 4 10 4,17,31  

Czerwiec 7,21 14 7 14,28  

Lipiec 5,19 12 5 12,26  

Sierpień 2,16,30 9 2, 30 9,23  

Wrzesień 13,27 6 27 6,20 17 

Październik 11,25 4 25 4,18  

Listopad 8,22 2,15,29 22 2,15,29  

Grudzień 6,20 13,27 20 27  

 

 

 

 

 

 



Informujemy, że do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: meble, pościele, dywany, figury i 

rzeźby drewniane, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki, materace, baseny, koce, walizki, 

meble ogrodowe. W dniu zbiórki gabarytów zbierane są również zużyte opony z samochodów 

osobowych, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz złom metalowy. 

Informujemy również, że odpady z tworzyw sztucznych (np. donice z tworzyw sztucznych, 

wiaderka z tworzyw, skrzynki i pojemniki z tworzyw, meble ogrodowe plastikowe itp.) należy 

wystawiać razem z odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych (worki żółte) w ciągu 

całego roku. Odpady o małych rozmiarach (bańki z tworzyw, wiaderka, puszki itp.) nie należą 

do rodzaju odpadów wielkogabarytowych w związku z tym będą odbierane tylko podczas 

zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych (worki żółte). Odpady ubrań, obuwia, szmat itp. 

należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. 

 

Odpady budowlano-remontowe należy we własnym zakresie dostarczyć do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się w Mszanie przy ul. Tuskera 1. Do odpadów 

budowlano-remontowych zaliczamy m.in.: gruz wszelkiego rodzaju, styropian, okna, ceramika 

sanitarna (zlewy, umywalki, ubikacje itp.), folie budowlane, kafelki, panele ścienne z tworzyw, 

panele podłogowe, szkło budowlane (np. szyby z okien), odpady z remontów łazienek 

(prysznice, wanny, brodziki),  lustra itp. odpady z remontów oraz demontażu. 

Na PSZOK zbierane są również zużyte opony z samochodów osobowych. Części samochodów 

oraz opony z samochodów ciężarowych i ciągników nie będą odbierane – te odpady należy we 

własnym zakresie zagospodarować zgodnie z prawem tj. przekazać przedsiębiorstwom 

posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami. 

Odpady dostarczone na PSZOK powinny być posegregowane na poszczególne frakcje: gruz, 

budowlano-remontowe, tworzywa i inne surowce wtórne (w tym odpady opakowaniowe), 

odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe, elektronika, opony, przeterminowane leki. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów służy do zbierania odpadów pochodzących z 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mszana o czym świadczy 

deklaracja o ilości osób zamieszkujących daną posesję złożona w urzędzie Gminy Mszana. 

Odpady powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej należy 

zagospodarować we własnym zakresie. Dostawcy odpadów na PSZOK będą kontrolowani pod 

tym względem. 

PSZOK jest czynny w każdą sobotę (za wyjątkiem świąt) od godziny 11.00 do 15.00. 

Prosimy o zachowanie ostrożności na terenie punktu zbiórki odpadów. 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszana w 

2021r. 
 

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Pojemniki należy wystawić 

do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady 

znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione 

przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. 

Pojemniki na popioły, zawierające ciepły popiół NIE BĘDĄ ODBIERANE z uwagi na ryzyko 

zapalenia się śmieciarki.  

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać pod nr tel. 32 79 79 666 lub 32 45 12 015.  

 

Rejon 2: 

Ulice: Mszana: Wodzisławska, Nowa, 1 Maja 68, 76, Brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Ładna, 

Sportowa, Zielona, Polna, Wesoła, Moszczeńska; Połomia: Wolności, Szkolna, Centralna 90, 

92, 96, 100, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 132A, 134, 136, 

138,  Pisulli, Szybowa (za wyjątkiem 10 i 10A), Dworska, Granice 

 
 

Miesiąc Zmieszane Popiół Segregowane Zielone Gabaryty/ RTV, AGD 

Styczeń 5,19 12,26 19 12  

Luty 2,16 9,23 16 9  

Marzec 2,16,30 9,23 16 9  

Kwiecień 13,27 20 13 7,20  

Maj 11,25 18 11 5,18  

Czerwiec 8,22 15 8 1,15,29  

Lipiec 6,20 13 6 13,27  

Sierpień 3,17,31 10 3,31 10,24  

Wrzesień 14,28 7 28 7,21  

Październik 12,26 5 26 5,19 1 

Listopad 9,23 3,16,30 23 3,16,30  

Grudzień 7,21 14,28 21 28  



Informujemy, że do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: meble, pościele, dywany, figury i 

rzeźby drewniane, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki, materace, baseny, koce, walizki, 

meble ogrodowe. W dniu zbiórki gabarytów zbierane są również zużyte opony z samochodów 

osobowych , zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz złom metalowy. 

Informujemy również, że odpady z tworzyw sztucznych (np. donice z tworzyw sztucznych, 

wiaderka z tworzyw, skrzynki i pojemniki z tworzyw, meble ogrodowe plastikowe itp.)należy 

wystawiać razem z odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych (worki żółte) w ciągu 

całego roku. Odpady o małych rozmiarach (bańki z tworzyw, wiaderka, puszki itp.) nie należą 

do rodzaju odpadów wielkogabarytowych w związku z tym będą odbierane tylko podczas 

zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych (worki żółte). Odpady ubrań, obuwia, szmat itp. 

należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. 

 

Odpady budowlano-remontowe należy we własnym zakresie dostarczyć do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się w Mszanie przy ul. Tuskera 1. Do odpadów 

budowlano-remontowych zaliczamy m.in.: gruz wszelkiego rodzaju, styropian, okna, ceramika 

sanitarna (zlewy, umywalki, ubikacje itp.), folie budowlane, kafelki, panele ścienne z tworzyw, 

panele podłogowe, szkło budowlane (np. szyby z okien), odpady z remontów łazienek 

(prysznice, wanny, brodziki),  lustra itp. odpady z remontów oraz demontażu. 

Na PSZOK zbierane są również zużyte opony z samochodów osobowych. Części samochodów 

oraz opony z samochodów ciężarowych i ciągników nie będą odbierane – te odpady należy we 

własnym zakresie zagospodarować zgodnie z prawem tj. przekazać przedsiębiorstwom 

posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami. 

Odpady dostarczone na PSZOK powinny być posegregowane na poszczególne frakcje: gruz, 

budowlano-remontowe, tworzywa i inne surowce wtórne (w tym odpady opakowaniowe), 

odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe, elektronika, opony, przeterminowane leki. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów służy do zbierania odpadów pochodzących z 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mszana o czym świadczy 

deklaracja o ilości osób zamieszkujących daną posesję złożona w urzędzie Gminy Mszana. 

Odpady powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej należy 

zagospodarować we własnym zakresie. Dostawcy odpadów na PSZOK będą kontrolowani pod 

tym względem. 

PSZOK jest czynny w każdą sobotę (za wyjątkiem świąt) od godziny 11.00 do 15.00. 

Prosimy o zachowanie ostrożności na terenie punktu zbiórki odpadów. 

 



Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszana w 

2021r. 
 

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Pojemniki należy wystawić 

do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady 

znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione 

przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. 

Pojemniki na popioły, zawierające ciepły popiół NIE BĘDĄ ODBIERANE z uwagi na ryzyko 

zapalenia się śmieciarki.   

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać pod nr tel. 32 79 79 666 lub 32 45 12 015.  

 

Rejon 3: 

Ulice: Połomia: Centralna za wyjątkiem nr 90, 92, 96, 100, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 
120, 122, 124, 126, 128, 132, 132A, 134, 136, 138, Folwark, Podgórna, Przyległa; 

Gogołowa: Boczna, Cicha, Jastrzębska, Kręta, Leśna, Słoneczna, Morcinka, Okrężna, 
Śmieji, Wiejska 

 
 

Miesiąc Zmieszane Popiół Segregowane Zielone Gabaryty/ RTV, AGD 

Styczeń 7,20 13,27 21 14  

Luty 3,17 10,24 18 11  

Marzec 3,17,31 10,24 18 11  

Kwiecień 14,28 21 15 8,21  

Maj 12,26 19 13 5,19  

Czerwiec 9,23 16 10 2,16,30  

Lipiec 7,21 14 8 14,28  

Sierpień 4,18 11 5 11,25  

Wrzesień 1,15,29 8 30 8,22  

Październik 13,27 6 28 6,20 15 

Listopad 10,24 4,17 25 3,17  

Grudzień 8,22 1,15,29 23 15  



Informujemy, że do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: meble, pościele, dywany, figury i 

rzeźby drewniane, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki, materace, baseny, koce, walizki, 

meble ogrodowe. W dniu zbiórki gabarytów zbierane są również zużyte opony z samochodów 

osobowych , zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz złom metalowy. 

Informujemy również, że odpady z tworzyw sztucznych (np. donice z tworzyw sztucznych, 

wiaderka z tworzyw, skrzynki i pojemniki z tworzyw, meble ogrodowe plastikowe itp.) należy 

wystawiać razem z odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych (worki żółte) w ciągu 

całego roku. Odpady o małych rozmiarach (bańki z tworzyw, wiaderka, puszki itp.) nie należą 

do rodzaju odpadów wielkogabarytowych w związku z tym będą odbierane tylko podczas 

zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych (worki żółte). Odpady ubrań, obuwia, szmat itp. 

należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. 

 

Odpady budowlano-remontowe należy we własnym zakresie dostarczyć do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się w Mszanie przy ul. Tuskera 1. Do odpadów 

budowlano-remontowych zaliczamy m.in.: gruz wszelkiego rodzaju, styropian, okna, ceramika 

sanitarna (zlewy, umywalki, ubikacje itp.), folie budowlane, kafelki, panele ścienne z tworzyw, 

panele podłogowe, szkło budowlane (np. szyby z okien), odpady z remontów łazienek 

(prysznice, wanny, brodziki),  lustra itp. odpady z remontów oraz demontażu. 

Na PSZOK zbierane są również zużyte opony z samochodów osobowych. Części samochodów 

oraz opony z samochodów ciężarowych i ciągników nie będą odbierane – te odpady należy we 

własnym zakresie zagospodarować zgodnie z prawem tj. przekazać przedsiębiorstwom 

posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami. 

Odpady dostarczone na PSZOK powinny być posegregowane na poszczególne frakcje: gruz, 

budowlano-remontowe, tworzywa i inne surowce wtórne (w tym odpady opakowaniowe), 

odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe, elektronika, opony, przeterminowane leki. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów służy do zbierania odpadów pochodzących z 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mszana o czym świadczy 

deklaracja o ilości osób zamieszkujących daną posesję złożona w urzędzie Gminy Mszana. 

Odpady powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej należy 

zagospodarować we własnym zakresie. Dostawcy odpadów na PSZOK będą kontrolowani pod 

tym względem. 

PSZOK jest czynny w każdą sobotę (za wyjątkiem świąt) od godziny 11.00 do 15.00. 

Prosimy o zachowanie ostrożności na terenie punktu zbiórki odpadów. 



Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszana w 

2021r. 
 

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Pojemniki należy wystawić 

do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady 

znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione 

przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. 

Pojemniki na popioły, zawierające ciepły popiół NIE BĘDĄ ODBIERANE z uwagi na ryzyko 

zapalenia się śmieciarki.  

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać pod nr tel. 32 79 79 666 lub 32 45 12 015.  

 

Rejon 4 – małe auto: 

 MSZANA :1 Maja 130, 130A,130B,140,144, 150, 150A,154, Krótka 7B, 21B, 21C, 21D; 
Stawowa, Boża Góra cała, Górnicza, Kopernika 35, 37, 37A, Ks. Tuskera 11, 13, Kwiatowa 

cała, Moszczeńska 6,Skrzyszowska 36,36A, 38, 40,40A,42,42A,44, 46,  Sosnowa cała, 
Dębowa 9, 10  

 POŁOMIA : Dworska 21, 22, Podgórna 6, Wolności 65, 10A, 12A, 18A,18B,18C, 20, 22, 24, 
26, Wodzisławska 3, 30,50F, 58, 59, 59A, 59B, 59C, 60, 61, 61A, 73,106,140, 142, 144D, 

152,154,154A, B, C, D, 156, Centralna 44,144, 148, 150, 155, 155A, 157A, 158, 159,159A, 
161,163, 165, 169, 171, 171A,180,182, 183, 184, 186, 188, 194, 198, 206, 218, 218A, 222, 
232A, 234, 234A, 268, 276, 278, 280, 280A, 282, Folwark 19A, 28, 30, 32, 34; Szybowa: 10, 

10A  
GOGOŁOWA : Jastrzębska 2, 4A, 4B, Leśna 6, 8,Wiejska 3, 5, 7, 32, 32A, 32B, 44, 48A, 

Spokojna Cała 

Miesiąc Zmieszane Popiół Segregowane Zielone 
Gabaryty/ RTV, 

AGD 
M1 |  M2 |  M3 

Styczeń 8,21 14.28 20 14    

Luty 4,18 11,25 17 11    
Marzec 4,18 11,25 17 11    

Kwiecień 1,15,29 22 14 8,22    
Maj 13,27 20 12 6,2    

Czerwiec 10,24 17 9 10,24    

Lipiec 8,22 15 7 1,15,29    
Sierpień 5,19 12 4 5,19    
Wrzesień 2,16,30 9 1,29 2,16,20 17   

Październik 14,28 7 27 14,28  1 15 
Listopad 12,25 4,18 24 12,25    
Grudzień 9,23 2,16,30 22 15,23    

 

Odpady wielkogabarytowe, opony oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane będą z podziałem na 

następujące rejony: 

M1 – Mszana, ulice: 1 Maja, Kopernika, Ks. Tuskera, Kwiatowa, Skrzyszowska, Krótka 

M2 – Mszana, ulice:  Stawowa, Górnicza, Moszczeńska, Dębowa, Wodzisławska, Sosnowa, Boża Góra; Połomia, 

ulice: Wolności, Dworska 

M3 – Połomia, cała miejscowość za wyjątkiem ul. Wolności, Dworskiej; Gogołowa cała miejscowość 

Każdy rejon zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma inny 

termin zbiórki. Prosimy zwrócić uwagę na zmiany. 



Informujemy, że do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: meble, pościele, dywany, figury i 

rzeźby drewniane, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki, materace, baseny, koce, walizki, 

meble ogrodowe. W dniu zbiórki gabarytów zbierane są również zużyte opony z samochodów 

osobowych , zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz złom metalowy. 

Informujemy również, że odpady z tworzyw sztucznych (np. donice z tworzyw sztucznych, 

wiaderka z tworzyw, skrzynki i pojemniki z tworzyw, meble ogrodowe plastikowe itp.) należy 

wystawiać razem z odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych (worki żółte) w ciągu 

całego roku. Odpady o małych rozmiarach (bańki z tworzyw, wiaderka, puszki itp.) nie należą 

do rodzaju odpadów wielkogabarytowych w związku z tym będą odbierane tylko podczas 

zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych (worki żółte). Odpady ubrań, obuwia, szmat itp. 

należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. 

 

Odpady budowlano-remontowe należy we własnym zakresie dostarczyć do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się w Mszanie przy ul. Tuskera 1. Do odpadów 

budowlano-remontowych zaliczamy m.in.: gruz wszelkiego rodzaju, styropian, okna, ceramika 

sanitarna (zlewy, umywalki, ubikacje itp.), folie budowlane, kafelki, panele ścienne z tworzyw, 

panele podłogowe, szkło budowlane (np. szyby z okien), odpady z remontów łazienek 

(prysznice, wanny, brodziki),  lustra itp. odpady z remontów oraz demontażu. 

Na PSZOK zbierane są również zużyte opony z samochodów osobowych. Części samochodów 

oraz opony z samochodów ciężarowych i ciągników nie będą odbierane – te odpady należy we 

własnym zakresie zagospodarować zgodnie z prawem tj. przekazać przedsiębiorstwom 

posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami. 

Odpady dostarczone na PSZOK powinny być posegregowane na poszczególne frakcje: gruz, 

budowlano-remontowe, tworzywa i inne surowce wtórne (w tym odpady opakowaniowe), 

odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe, elektronika, opony, przeterminowane leki. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów służy do zbierania odpadów pochodzących z 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mszana o czym świadczy 

deklaracja o ilości osób zamieszkujących daną posesję złożona w urzędzie Gminy Mszana. 

Odpady powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej należy 

zagospodarować we własnym zakresie. Dostawcy odpadów na PSZOK będą kontrolowani pod 

tym względem. 

PSZOK jest czynny w każdą sobotę (za wyjątkiem świąt) od godziny 11.00 do 15.00. 

Prosimy o zachowanie ostrożności na terenie punktu zbiórki odpadów. 


