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Usługa wykonywana przez ZGO  
w ramach podwykonawstwa  

 
 HARMONOGRAM Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) na 2022r. dla miasta Bartoszyce 

 DATA ODBIORU ODPADÓW  
 

 Ulica  
 

03.01.2022r.  
01.02.2022r.  
01.03.2022r.  
04.04.2022r.  
04.05.2022r.  
01.06.2022r.  
04.07.2022r.  
01.08.2022r.  
05.09.2022r.  
03.10.2022r.  
07.11.2022r.  
05.12.2022r.  

 

ul. Bratek 
ul. Broniewskiego  
ul. Chopina  
ul. Knosały  
ul. Kochanowskiego  
ul. Krasickiego  
ul. Krzywa  
ul. Lelewela  
ul. Majowa  
ul. Moniuszki  
ul. Mrongowiusza  
ul. Nałkowskiej  
ul. Nowa  
ul. Nowowiejskiego  
ul. Tuwima  
ul. Żeromskiego  
ul. Partyzantów  
ul. Plac Pionierów  
ul. Polna  
ul. Prusa 
ul. Sportowa  
ul. Spółdzielców  
ul. Staszica  
ul. Szrajbera  
ul. Szymanowskiego  
ul. Wiejska  
ul. Zientary-Malewskiej  

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przy obudowie istniejącego śmietnika (zabudowa wielorodzinna) lub przed wejściem na posesje, na chodniku,  
w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem. Odpady, które nie będą 
wystawione do wyżej podanej godziny nie zostaną odebrane. 
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DATA ODBIORU ODPADÓW  
 

 Ulica  
 

04.01.2022r.  
02.02.2022r.  
02.03.2022r.  
05.04.2022r.  
05.05.2022r.  
02.06.2022r.  
05.07.2022r.  
02.08.2022r.  
06.09.2022r.  
04.10.2022r.  
08.11.2022r.  
06.12.2022r.  

ul. Andersa  
ul. Gosiewskiego  
ul. Korczaka  
ul. Krótka  
ul. Mickiewicza  
ul. Poniatowskiego (od strony lodowiska)  
ul. Słowackiego  
ul. Struga  
ul. Tartaczna  
ul. Wojska Polskiego  
ul. Wyspiańskiego  
ul. Zakole  
 

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przy obudowie istniejącego śmietnika (zabudowa wielorodzinna) lub przed wejściem na posesje, na chodniku,  
w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem. Odpady, które nie będą 
wystawione do wyżej podanej godziny nie zostaną odebrane. 
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DATA ODBIORU ODPADÓW  
 

 Ulica  
 

05.01.2022r.  
03.02.2022r.  
03.03.2022r.  
06.04.2022r.  
09.05.2022r.  
06.06.2022r.  
06.07.2022r.  
03.08.2022r.  
07.09.2022r.  
05.10.2022r.  
09.11.2022r.  
07.12.2022r.  

ul. 11 Listopada  
ul. Asnyka  
ul. Bema (od Placu Konstytucji 3 Maja do świateł)  
ul. Bohaterów Monte Cassino  
ul. Cicha  
ul. Cynkowa  
ul. Drzewna  
ul. Grota Roweckiego  
ul. Hubalczyków  
ul. Jagiellończyka  
ul. Kętrzyńska  
ul. Wybrzeża  
ul. Kilińskiego  
ul. Konopnickiej  
ul. Kopernika  
ul. Kowali  
ul. Lipowa  
ul. Mazurska  
ul. Młynarska  
ul. Ofiar Oświęcimia  
ul. Orzeszkowej  
ul. Plac Konstytucji 3 maja  
ul. Plac Dworcowy  
ul. Plac Wolności  
ul. Plac Zwycięstwa  
ul. Starzyńskiego  
ul. Robotnicza  
ul. Rynkowa  
ul. Rzeźników  
ul. Strzeleckiego  
ul. Szewców  
 

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przy obudowie istniejącego śmietnika (zabudowa wielorodzinna) lub przed wejściem na posesje, na chodniku,  
w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem. Odpady, które nie będą 
wystawione do wyżej podanej godziny nie zostaną odebrane. 
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DATA ODBIORU ODPADÓW  
 

 Ulica  
 

10.01.2022r.  
07.02.2022r.  
07.03.2022r.  
07.04.2022r.  
10.05.2022r.  
07.06.2022r.  
07.07.2022r.  
04.08.2022r.  
08.09.2022r.  
06.10.2022r.  
10.11.2022r.  
08.12.2022r.  

ul. Akacjowa  
ul. Brzeszczyńskiego  
ul. Brzozowa  
ul. Dębowa  
ul. Jaśminowa  
ul. Kajki  
ul. Kalinowa  
ul. Kolejowa  
ul. Kolbego  
ul. Kościuszki  
ul. Kwiatowa  
ul. Leśna  
ul. Limanowskiego  
ul. Pieniężnego  
ul. Piłsudskiego  
ul. Plater  
ul. Poprzeczna  
ul. Przemysłowa  
ul. Romera  
ul. Sosnowa  
ul. Strefowa  
ul. Topolowa  
ul. Wajdy (od ul. Kętrzyńskiej do ul. Witosa)  
ul. Wańkowicza  
ul. Warmińska  
ul. Wolskiego  
ul. Wrzosowa  
ul. Zielona  
 

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przy obudowie istniejącego śmietnika (zabudowa wielorodzinna) lub przed wejściem na posesje, na chodniku,  
w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem. Odpady, które nie będą 
wystawione do wyżej podanej godziny nie zostaną odebrane. 
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DATA ODBIORU ODPADÓW  
 

 Ulica  
 

11.01.2022r.  
08.02.2022r.  
08.03.2022r.  
11.04.2022r.  
11.05.2022r.  
08.06.2022r.  
11.07.2022r.  
08.08.2022r.  
12.09.2022r.  
10.10.2022r.  
14.11.2022r.  
12.12.2022r.  

ul. Dąbrowskiego  
ul. Mierosławskiego  
ul. Nad Łyną  
ul. Ogrodowa  
ul. Okrzei  
ul. Paderewskiego  
ul. Poniatowskiego (od ZS nr 1)  
ul. Pułaskiego  
ul. Traugutta  
ul. Turkowskiego  
 

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przy obudowie istniejącego śmietnika (zabudowa wielorodzinna) lub przed wejściem na posesje, na chodniku, 
 w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem. Odpady, które nie będą 
wystawione do wyżej podanej godziny nie zostaną odebrane. 

 

DATA ODBIORU ODPADÓW  
 

 Ulica  
 

12.01.2021r.  
09.02.2022r.  
09.03.2022r.  
12.04.2022r.  
12.05.2022r.  
09.06.2022r.  
12.07.2022r.  
09.08.2022r.  
13.09.2022r.  
11.10.2022r.  
15.11.2022r.  
13.12.2022r.  

ul. Bohaterów Warszawy  
ul. Jeziorna  
ul. PCK  
ul. Sadowa  
ul. Skłodowskiej  
ul. Słoneczna  
ul. Wajdy (od ul. Witosa do ul. Warszawskiej)  
ul. Warszawska  
ul. Witosa  
 

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przy obudowie istniejącego śmietnika (zabudowa wielorodzinna) lub przed wejściem na posesje, na chodniku,  
w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem. Odpady, które nie będą 
wystawione do wyżej podanej godziny nie zostaną odebrane. 
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DATA ODBIORU ODPADÓW  
 

 Ulica  
 

17.01.2022r.  
10.02.2022r.  
10.03.2022r.  
13.04.2022r.  
16.05.2022r.  
13.06.2022r.  
13.07.2022r.  
10.08.2022r.  
14.09.2022r.  
12.10.2022r.  
16.11.2022r.  
14.12.2022r.  

ul. Armii Krajowej  
ul. Bema (od świateł do ul. Zbożowej)  
ul. Chilmanowicza  
ul. Gdańska  
ul. Popiełuszki  
ul. Sikorskiego  
ul. Szarych Szeregów  
ul. Wyszyńskiego  
ul. Zbożowa  
 

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przy obudowie istniejącego śmietnika (zabudowa wielorodzinna) lub przed wejściem na posesje, na chodniku,  
w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem. Odpady, które nie będą 
wystawione do wyżej podanej godziny nie zostaną odebrane. 

 


