
     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

JODŁÓWKA TUCHOWSKA 

  
  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 

Popiół Szkło 
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w
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Mały 
worek 

Duży 
worek 

Papier 

kwiecień 8,21 8,21 8,21 27 21 - - 

maj 5,19 5,19 5,19 30 19 30 - 

czerwiec 1,13,29 
1,8,13 

20,29 
1,13,29 14 - - - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/


     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

SIEDLISKA 
 

  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 

Popiół Szkło 
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Duży 
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Papier 

kwiecień 14,28 14,28 14,28 20 28 - - 

maj 13,24 13,24 13,24 17 - 17 - 

czerwiec 10,22 
1,10,17 

22,28 
10,22 17 17 - - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/


     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

BURZYN 

 
  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 
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Papier 

kwiecień 4,19 4,19 4,19 27 19 - - 

maj 5,20 5,20 5,20 31 - 31 - 

czerwiec 3,15,29 
3,10,15 

22,29 
3,15,29 28 10 - - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/


     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

MESZNA OPACKA 

  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 
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Duży 
worek 

Papier 

kwiecień 12,26 12,26 12,26 13 26 13 - 

maj 10,24 10,24 10,24 18 - - - 

czerwiec 7,21 
1,7,13 

21,27 
7,21 15 13 15 - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/


     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

BUCHCICE 

  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 

Popiół Szkło 

O
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ad
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lk

o
ga

b
ar

yt
o

w
e 

Mały 
worek 

Duży 
worek 

Papier 

kwiecień 12,26 12,26 12,26 13 26 13 - 

maj 10,24 10,24 10,24 18 - - - 

czerwiec 7,21 
1,7,13 

21,27 
7,21 15 13 15 - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/


     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

DĄBRÓWKA TUCHOWSKA 

  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 

Popiół Szkło 
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o

w
e 

Mały 
worek 

Duży 
worek 

Papier 

kwiecień 1,15,29 1,15,29 1,15,29 25 15 25 - 

maj 12,26 12,26 12,26 25 - - - 

czerwiec 9,23 
1,9,14 

23,27 
9,23 27 14 27 - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/


     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

LUBASZOWA 

  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 

Popiół Szkło 

O
d

p
ad

y 
w

ie
lk

o
ga

b
ar

yt
o

w
e 

Mały 
worek 

Duży 
worek 

Papier 

kwiecień 1,15,29 1,15,29 1,15,29 25 15 25 - 

maj 12,26 12,26 12,26 25 - - - 

czerwiec 9,23 
1,9,14 

23,27 
9,23 27 14 27 - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/


     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

TUCHÓW 
 Mickiewicza, Widok, Pogodna, Rozwadowskich, Paderewskiego  

  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 

Popiół Szkło 

O
d

p
ad

y 
w
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lk

o
ga
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yt
o

w
e 

Mały 
worek 

Duży 
worek 

Papier 

kwiecień 1,15,29 1,15,29 1,15,29 4 15 4 - 

maj 16,26 16,26 16,26 4 - - - 

czerwiec 9,23 
2,9,14 

23,30 
9,23 2 30 2 - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/


     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

TUCHÓW 
 Kopernika, Konopnickiej, 650 –Lecia, K Wielkiego, Dzierżona, Wyszyńskiego, Słoneczna, 

Jasna, B Prusa, Kolejowa, Polna, Reymonta, Żeromskiego, Jana Pawła II, Wspólna, Szpitalna, 

Sikorskiego 

  

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 

Popiół Szkło 

O
d

p
ad

y 
w

ie
lk

o
ga

b
ar

yt
o

w
e 

Mały 
worek 

Duży 
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kwiecień 1,15,29 1,15,29 1,15,29 4 15 4 - 

maj 16,26 16,26 16,26 4 - - - 
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     ECOTECH 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY TUCHÓW 

W 2022 r.  

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 01.04.2022 r. 

Odbiór odpadów realizuje podwykonawca firmy ECOTECH tj.:  
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów   
tel. +48 14 62 10 562  faks. +48 14 62 10 564, www.dorzeczebialej.pl  biuro@dorzeczebialej.pl 

 

UWAGA : worki i pojemniki muszą być wystawione przy nieruchomości przy drodze 
publicznej do godz. 7.00 rano w dniu, w którym jest planowana zbiórka. 

Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do 
danej frakcji. Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane.  
Na kuble/pojemniku na odpady zmieszane, powinien być naklejony kod wielokrotnego 
użytku z napisem - CZARNY KOSZ. Harmonogram dostępny jest również w aplikacji “Kiedy 
śmieci”- https://kiedysmieci.info/.  
 
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych- do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym 
styropian budowlany- do 1 m3/rok/nieruchomość; 
3) odpadów wielkogabarytowych- do 500 kg/rok/nieruchomość; 
4) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i 
do 8 cm średnicy; 
5) 8 opon na rok. 

 
PSZOK zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Długiej 51 D, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00, tel. 509-170-028. 

TUCHÓW 

ul. Chopina, Ziołowa, Łowiecka, Jana III Sobieskiego, Brzozówki, Leśna, Rolnicza, 

Okólna, Szafera, Wróblewskiego, Działkowiczów 

Miesiąc 

Terminy odbioru odpadów 

Zmieszane 

Bioodpady Plastik 

Popiół Szkło 
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Duży 
worek 

Papier 

kwiecień 1,15,29 1,15,29 1,15,29 4 15 4 - 

maj 16,26 16,26 16,26 4 - - - 

czerwiec 9,23 
2,9,14 

23,30 
9,23 2 30 2 - 

mailto:biuro@dorzeczebialej.pl
https://kiedysmieci.info/

