
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 
W miesiącu kwietniu b.r. w dniach od 14 do 27 kwietnia na terenie Gminy Pleśna 

przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram zbiórki wraz 
z miejscami ustawienia kontenerów przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

L.p Miejscowość Miejsce ustawienia kontenera Termin zbiórki 
1 Pleśna parking obok cmentarza 14.04 – 20.04 
2 Łowczówek parking na Ośrodku Relax 14.04 – 20.04 
3 Świebodzin parking za sklepem 14.04 – 20.04 
4 Lichwin plac obok budynków OSP 14.04 – 20.04 
5 Rychwałd plac po sklepie 14.04 – 20.04 
6 Woźniczna plac k/świetlicy 14.04 – 20.04 
7 Szczepanowice plac po starej szkole 21.04 – 27.04 
8 Dąbrówka Szczepanowska plac k/przystanku – żwirownia 21.04 – 27.04 
9 Lubinka na placu koło stojącego 

kontenera 
21.04 – 27.04 

10 Janowice plac za Domem Kultury 21.04 – 27.04 
11 Rzuchowa plac k/szkoły 21.04 – 27.04 

 
Kontenery podstawione zostaną ok. godziny 14-tej w dniu 14 kwietnia (dla pierwszej grupy i 
ok. godz. 14 w dniu 21 kwietnia dla drugiej grupy).  

 
Jednocześnie informuję, że kontenery na stałe ustawione obok cmentarzy parafialnych 

na terenie naszej gminy służą wyłącznie do  gromadzenia w nich odpadów z cmentarza. 
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w 

pojemnik na odpady komunalne.  Pojemnik powinien być opróżniany z częstotliwością min. 1 
x 2 tygodnie. 

Ponadto na terenie naszej gminy prowadzona jest selektywna zbiórka surowców 
wtórnych (w systemie workowym)  takich jak: 

- szkło kolorowe (worek zielony), 
- tworzywa sztuczne (worek żółty), 
- makulatura (worek niebieski). 
 
Zbiórka odpadów segregowanych jest bezpłatna i odbywa się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, tj. : 
- dla miejscowości Rzuchowa, Szczepanowice, Lubinka, Dąbrówka Szczepanowska i 

Janowice – w każdą ostatnią środę miesiąca; 
- dla miejscowości Łowczówek, Rychwałd, Lichwin – w każdy ostatni czwartek 

miesiąca; 
- dla miejscowości Pleśna, Świebodzin, Woźniczna – w każdy pierwszy piątek 

miesiąca.   
Odpady, w dniu zbiórki należy wystawić przy drodze. 

Niedopuszczalne jest gromadzenie innych odpadów niż wymienione powyżej, a 
przede wszystkim odpadów biodegradowalnych (resztek żywności). 
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