
 

 

 

GMINA BISKUPICE 

www.biskupice.pl 

Harmonogram odbioru 

odpadów komunalnych, segregowanych i 

wielkogabarytowych na 2018 rok 

Na terenie Gminy Biskupice odbiór odpadów komunalnych 

od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. 

prowadzony jest przez: 

 

 

Konsorcjum firm: 

LIDER: 

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o. 30-307 KRAKÓW, ul. Barska 12,  

Oddział Gdów Tel. (12) 251-62-60, 

e-mail: gdow@mpgo.krakow.pl 

PARTNER: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław 

Jakubowski  30-841 KRAKÓW, ul. Nad Drwiną 33 

Tel. (12) 267-57-98, e-mail:      

   biskupice@miki.krakow.pl 

 

 

OD  1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018 

mailto:biskupice@miki.krakow.pl


 

ODPADY ZMIESZANE – częstotliwość co 2 tygodnie 

SŁAWKOWICE SUŁÓW TOMASZKOWICE 
SZCZYGŁÓW, 
BODZANÓW 

JAWCZYCE, 
ŁAZANY 

BISKUPICE PRZEBIECZANY 
TRĄBKI, 

ZABŁOCIE 

poniedziałek poniedziałek wtorek wtorek środa czwartek piątek piątek 

8 i 22 stycznia 8 i 22 stycznia 9 i 23 stycznia 
9 i 23 

stycznia 
10 i 24 stycznia 

11 i 25 
stycznia 

12 i 26 stycznia 12 i 26 stycznia 

5 i 19 lutego 5 i 19 lutego 6 i 20 lutego 6 i 20 lutego 7 i 21 lutego 8 i 22 lutego 9 i 23 lutego 9 i 23 lutego 

5 i 19 marca 5 i 19 marca 6 i 20 marca 6 i 20 marca 7 i 21 marca 8 i 22 marca 9 i 23 marca 9 i 23 marca 

7 (sobota), 16 i 30 
kwietnia 

7 (sobota), 16 i 
30 kwietnia 

3 i 17 kwietnia 
3 i 17 

kwietnia 
4 i 18 kwietnia 

5 i 19 
kwietnia 

6 i 20 kwietnia 6 i 20 kwietnia 

14 i 28 maja 14 i 28 maja 
5 (sobota), 15 i 

29 maja 
2 (środa) , 15 

i 29 maja 
2, 16 i 30 maja 

5 (sobota), 17 
maja 

4. 18 maja 4 i 18 maja 

11 i 25 czerwca 11 i 25 czerwca 12 i 26 czerwca 
12 i 26 

czerwca 
13 i 27 czerwca 

2 (sobota), 
14, 28 

czerwca 

1, 15 i 29 
czerwca 

1, 15, 29 
czerwca 

Odpady komunalne powinny być wystawione przed posesję (nie odbieramy odpadów z terenu posesji) najpóźniej do godziny 7:00 w dniu 
odbioru. 

KOLOR NIEBIESKI - WYKONAWCA: MPGO (12)251-62-60 KOLOR ZIELONY - WYKONAWCA: PW MIKI (12) 267-57-98 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ODPADY SEGREGOWANE – częstotliwość 1 raz w miesiącu 

BISKUPICE, 
SUŁÓW 

SŁAWKOWICE 
SZCZYGŁÓW, 
BODZANÓW 

TOMASZKOWICE, 
PRZEBIECZANY 

JAWCZYCE, 
ŁAZANY 

TRĄBKI, 
ZABŁOCIE 

poniedziałek III poniedziałek wtorek III piątek III wtorek piątek 

8 stycznia 15 stycznia 9 stycznia 19 stycznia 16 stycznia 12 stycznia 

5 lutego 19 lutego 6 lutego 16 lutego 20 lutego 9 lutego 

5 marca 19 marca 6 marca 16 marca 20 marca 9 marca 

7 (sobota) 
kwietnia 

16 kwietnia 3 kwietnia 20 kwietnia 17 kwietnia 6 kwietnia 

14 maja 21 maja 
2 (środa)  

maja 
18 maja 15 maja 4 maja 

11 czerwca 18 czerwca 12 czerwca 15 czerwca 19 czerwca 1 czerwca 

Odpady segregowane powinny być wystawione przed posesję (nie odbieramy odpadów z terenu 
posesji) najpóźniej do godziny 7:00 w dniu odbioru. 

Worki z odpadami segregowanymi prosimy wystawiać zawiązane. 

WYKONAWCA: PW MIKI (12) 267-57-98 

WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, BATERIE I 
AKUMULATORY –  częstotliwość 2 razy w roku   

BISKUPICE, SUŁÓW 
SŁAWKOWICE, 

JAWCZYCE, ŁAZANY 

SZCZYGŁÓW, 

BODZANÓW 

TOMASZKOWICE, 

PRZEBIECZANY 
TRĄBKI, ZABŁOCIE 

Sobota Poniedziałek Sobota Wtorek Sobota 
7 kwietnia  30 kwietnia  28 kwietnia 10 kwietnia 24 marca 

WYKONAWCA: PW MIKI (12) 267-57-98 



Zasady segregacji odpadów w Gminie Biskupice 

 

 

 

Papier i tektura 

 
niebieski worek 

Szkło 
 
 
 

zielony worek 

Tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania 

wielomateriałowe 

 
 

żółty worek 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

 
 
 

brązowy worek 

Wrzucaj Wrzucaj Wrzucaj Wrzucaj 

gazety 
czasopisma 
papierowe torby 
zeszyty i książki 
papier biurowy i 
kserograficzny 
kartony i tektura 

butelki i słoiki po 
napojach i 
żywności 
opakowania 
szklane po 
kosmetykach 

zgniecione, plastikowe 
butelki po napojach i 
olejach spożywczych 
opakowania po płynach 
do mycia i chemii 
gospodarczej 
plastikowe worki , 
torebki,  reklamówki, 
opakowania 
wielomateriałowe czyli 
kartony po mlekach i 
soku (TETRA-PAK) 
puszki aluminiowe i 
stalowe po napojach i 
żywności, 
metalowe narzędzia, 
drobny złom, pokrywki, 
kapsle i zakrętki, folię 
aluminiową 

skoszona trawa, 
opadłe owoce i liście 
rozdrobnione gałęzie, 
odpady kuchenne 
(obierki po 
ziemniakach, fusy z 
kawy i herbaty, 
skorupki jajek) 

 

Nie wrzucaj Nie wrzucaj Nie wrzucaj Nie wrzucaj 

tapety 
zabrudzony i 
zatłuszczony 
papier 
papier z folią 
pieluchy i inne 
artykuły 
higieniczne 
worki po cemencie 

ceramika, fajans, 
porcelana i 
kryształy 
szkło stołowe 
szkło zbrojne i 
żaroodporne 
szkło okularowe 
szkło okienne 
szyby 
samochodowe 
lustra 
żarówki 
fluoroscencyjne i 
neonowe 

opakowania po lekach 
butelki i opakowania po 
olejach przemysłowych 
styropian i inne 
tworzywa piankowe 
zabawki 
sprzęt AGD 
części samochodowe 
opakowania (PCV) po 
kosmetykach 

odpady higieniczne 
popioły 
odpady 
opakowaniowe: 
plastik, folia, szkło, 
papier, metal 
odchody zwierzęce 
opakowania 
drewniane 
materiały skażone 
metalami ciężkimi, 
pozyskiwanych np. z 
okolic dróg o dużym 
nasileniu ruchu 


