
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z tzw. "gniazd" 
usytuowanych na terenie miasta Szczecinek 

Lp. Ulica 

Dzień wywozu 

szkło               
(2 razy w 
miesiącu) 

plastik, 
metal, 

opakowania 
wielomat.             

(1 raz w 
tygodniu) 

papier                         
(1 raz w 

tygodniu) 

bio                          
(1 raz w 

tygodniu) 

1 1-go Maja 7 za ratuszem – poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

2 1-go Maja 36  czwartek wtorek czwartek środa 

3 1-go Maja 51 – poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

4 Armii Krajowej 2 piątek wtorek piątek czwartek 

5 Armii Krajowej 6 J piątek wtorek piątek czwartek 

6 Artyleryjska 5-7 piątek wtorek piątek czwartek 

7 Artyleryjska 14 piątek wtorek piątek czwartek 

8 Armii Krajowej 21-25 piątek wtorek piątek czwartek 

9 Armii Krajowej 27-poj. półpodziemne piątek wtorek piątek czwartek 

10 Armii Krajowej 53-55-poj. półpodziemne piątek wtorek piątek czwartek 

11 Armii Krajowej 67 piątek wtorek piątek czwartek 

12 Armii Krajowej 71 piątek wtorek piątek czwartek 

13 Barwicka 1– poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

14 Barwicka 4 (pawilony) -poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

15 Bartoszewskiego/Szewska– poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

16 Bartoszewskiego /Parking SZOK czwartek wtorek  czwartek środa 

17 Boh. Warszawy 17-19 piątek wtorek piątek środa 

18 Boh. Warszawy 21-23 piątek wtorek piątek środa 

19 Boh. Warszawy 48 piątek wtorek piątek środa 

20 Budowlanych 3 -poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

21 Budowlanych 5 -poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

22 Budowlanych 12 -poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

23 Chełmińska 6-8 piątek wtorek piątek czwartek 

24 Chełmińska 16 piątek wtorek piątek czwartek 

25 Chełmińska 24 piątek wtorek piątek czwartek 

26 Czarnobór piątek środa piątek piątek 

27 Drahimska/Wiśniowa 3 A-B piątek środa piątek piątek 

28 Drzymały -poj. półpodziemne piątek wtorek piątek wtorek 

29 Dworcowa 6-6a piątek wtorek piątek piątek 

30 E.Plater (Parking) -poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

31 Gdańska 6, 6a piątek środa piątek piątek 

32 Gdańska 30 piątek środa piątek piątek 



33 Gen.Sikorskiego 10 piątek środa piątek czwartek 

34 Gen. Sikorskiego 18 piątek środa piątek czwartek 

35 Gen. Sikorskiego 33 piątek środa piątek czwartek 

36 Grudziądzka -poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

37 Jagiełły 56 -poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

38 Jana Pawła II/Podgórna -poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

39 Jana Pawła II (za „Rybką”) czwartek wtorek czwartek środa 

40 Junacka1/Boh.Warszawy 22 -poj. półpodziemne  środa czwartek piątek wtorek 

41 Kamienna 10-12 -poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

42 Kanałowa -poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

43 Karlińska 5- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

44 Kaszubska 1 środa  czwartek piątek środa 

45 Kołobrzeska 2,4,10 -poj. półpodziemne  czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

46 Kołobrzeska 6,8,16 -poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

47 Kołobrzeska 12,14 -poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

48 Kołobrzeska 18,24 -poj. półpodziemne  czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

49 Kołobrzeska 20 -poj. półpodziemne  czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

50 Kopernika 2 piątek środa piątek czwartek 

51 Kopernika 7-poj. półpodziemne  piątek środa piątek czwartek 

52 Kopernika 9 -poj. półpodziemne  piątek środa piątek czwartek 

53 Kopernika 11- poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

54 Kopernika 15 piątek środa piątek czwartek 

55 Kopernika 19-21-poj. półpodziemne  piątek środa piątek czwartek 

56 Kopernika 25- poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

57 Kopernika 29 -poj. półpodziemne  piątek środa piątek czwartek 

58 Kosińskiego 17-poj. półpodziemne  czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

59 Kosińskiego 22-24 czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

60 Kosińskiego 32 czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

61 Koszalińska 9- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

62 Koszalińska 17-21- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

63 Koszalińska 22 - poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

64 Koszalińska 32 czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

65 Koszalińska 43 czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

66 Koszalińska 48- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

67 Koszalińska 62- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

68 Koszalińska 63-65 środa  czwartek piątek poniedziałek 

69 Koszalińska 64- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

70 Koszalińska 74- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

71 Koszalińska 76 czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

72 Koszalińska 78- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

73 Kościuszki 2-4- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 



74 Kościuszki 9- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

75 Kościuszki 10 w podwórzu czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

76 Kościuszki 15-21/Jeziorna 3- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

77 Kościuszki 39-41 czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

78 Kościuszki 44-46 środa  czwartek piątek wtorek 

79 Kościuszki 51-53 środa  czwartek piątek wtorek 

80 Kościuszki 55- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

81 Kościuszki 59- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

82 Kręta /Myśliwska - poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

83 Limanowskiego 16 piątek wtorek piątek czwartek 

84 Limanowskiego 20 piątek wtorek piątek czwartek 

85 Lipowa ( parking) - poj. półpodziemne piątek wtorek piątek czwartek 

86 Lwowska 17 a - poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

87 Lwowska 17 k - poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

88 Lwowska 22- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek poniedziałek 

89 Łódzka I 50-53 piątek środa piątek piątek 

90 Łódzka I 70-73 piątek środa piątek piątek 

91 Mariacka I- poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

92 Mariacka II (Sadowa 5) – poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

93 Mickiewicza 3-4 piątek wtorek piątek środa 

94 Mierosławskiego 1 czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

95 Mierosławskiego 2 czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

96 Mierosławskiego 6- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

97 Mierosławskiego 7- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

98 Mierosławskiego 5 / przy siłowni- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

99 Mierosławskiego 10- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

100 Młynarska - poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

101 Myśliwska 11- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

102 Narutowicza 1- poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek wtorek 

103 Narutowicza 3- poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek wtorek 

104 Ogrodowa 3 - poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

105 Ordona 1 czwartek wtorek czwartek wtorek 

106 Ordona 19 czwartek wtorek czwartek wtorek 

107 Parkowa 4-5 czwartek wtorek czwartek wtorek 

108 Pilska 30 czwartek wtorek czwartek piątek 

109 Piłsudskiego 12-15 piątek środa piątek piątek 

110 Piłsudskiego 21 piątek środa piątek piątek 

111 Piłsudskiego 23 - poj. półpodziemne piątek środa piątek piątek 

112 Piłsudskiego 27 piątek środa piątek piątek 

113 Pl. Kamińskiego za kinem piątek wtorek piątek czwartek 

114 Pl. Winniczny 12 piątek wtorek piątek czwartek 



115 Pl. Wolności 18 piątek wtorek piątek środa 

116 Polna 8 czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

117 Polna 9-13 środa czwartek piątek wtorek 

118 Polna 15 czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

119 Polna 27- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

120 Polna 29- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

121 Polna 31- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

122 Polna 33 - poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

123 Polna 36 czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

124 Polna 45- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

125 Polna 47 czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

126 Połczyńska 1- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

127 Połczyńska 2- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

128 Połczyńska 14- poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek wtorek 

129 Reja 1 piątek wtorek piątek środa 

130 Reja 8-13 piątek wtorek piątek środa 

131 Rzeczna 11- poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

132 Rzemieślnicza 8- poj. półpodziemne piątek wtorek piątek czwartek 

133 Sadowa 6- poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

134 Słoneczna piątek środa piątek piątek 

135 Słowiańska  8 - poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

136 Słowiańska 10 - poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

137 Słowiańska 16-18 środa czwartek piątek czwartek 

138 Słowiańska 18-22 środa czwartek piątek czwartek 

139 Słowiańska  między 22-24 środa czwartek piątek czwartek 

140 Spółdzielcza 5 piątek środa piątek czwartek 

141 Staszica 14/Akacjowa 2 piątek środa piątek piątek 

142 Staszica 5 piątek środa piątek piątek 

143 Staszica 13 piątek środa piątek piątek 

144 Szafera 3 piątek wtorek piątek środa 

145 Szczecińska 20 piątek środa piątek piątek 

146 Szczecińska 24 piątek środa piątek piątek 

147 Szczecińska 33 piątek środa piątek piątek 

148 Szczecińska 39 piątek środa piątek piątek 

149 Szkolna 10 - poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

150 Szkolna 18 czwartek wtorek czwartek środa 

151 Toruńska 2 piątek środa piątek piątek 

152 Toruńska 14 piątek środa piątek piątek 

153 Warcisława IV 4 II piątek środa piątek czwartek 

154 Warcisława IV 4 III piątek środa piątek czwartek 

155 Warcisława IV 9/ Klasztorna 10- poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 



 

156 Warcisława IV 11-13 piątek środa piątek czwartek 

157 Warcisława IV 14 -poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

158 Warcisława IV 17 piątek środa piątek czwartek 

159 Warcisława IV 21-25 piątek środa piątek czwartek 

160 Warcisława IV 24 piątek środa piątek czwartek 

161 Warcisława IV 27-29 piątek środa piątek czwartek 

162 Warcisława IV 30-32 piątek środa piątek czwartek 

163 Warcisława IV 49-51 ( przy PKP)-poj. półpodziemne piątek środa piątek piątek 

164 Warszawska 1-3 piątek środa piątek czwartek 

165 Warszawska 2/Klasztorna- poj. półpodziemne piątek środa piątek czwartek 

166 Warszawska 12 piątek środa piątek czwartek 

167 Winniczna 6-8- poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

168 Winniczna 7 środa czwartek piątek środa 

169 Winniczna 10 piątek wtorek piątek środa 

170 Winniczna 30-32 piątek wtorek piątek środa 

171 Wiśniowa 6 -poj. półpodziemne piątek środa piątek środa 

172 Wodociągowa 3 -poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

173 Wodociągowa 5 -poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

174 Wodociągowa 6a czwartek wtorek czwartek środa 

175 Wodociągowa 7-9- poj. półpodziemne czwartek wtorek czwartek środa 

176 Wodociągowa 22 czwartek wtorek czwartek środa 

177 Wyszyńskiego (Arkady) -poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

178 Wyszyńskiego 10-12 środa czwartek piątek środa 

179 Wyszyńskiego 16-poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

180 Wyszyńskiego 19-23 piątek wtorek piątek środa 

181 Wyszyńskiego 24 piątek wtorek piątek środa 

182 Wyszyńskiego 35 - poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

183 Wyszyńskiego 39 piątek wtorek piątek środa 

184 Wyszyńskiego 53-57 piątek wtorek piątek środa 

185 Wyszyńskiego 67 piątek wtorek piątek środa 

186 Wyszyńskiego 72 piątek wtorek piątek środa 

187 Wyszyńskiego 82-84 piątek wtorek piątek środa 

188 Wyszyńskiego 88 piątek wtorek piątek środa 

189 Wyszyńskiego 90 środa czwartek piątek środa 

190 Witolda Pileckiego 13- poj. półpodziemne piątek wtorek piątek środa 

191 Witolda Pileckiego 16 piątek wtorek piątek środa 

192 Zamkowa 1-3 poj. półpodziemne czwartek poniedziałek czwartek środa 

193 Zaułek /Zielona 56 środa czwartek piątek środa 

194 Zielona (między 18-22) -poj. półpodziemne środa czwartek piątek środa 

195 Zielona 31/Konopnickiej środa czwartek piątek środa 


