
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

jednorodzinnej. 

Stary Sącz: Rynek, Trakt św. Kingi, Bandurskiego, Jana III Sobieskiego, 22 Stycznia, Rocha, Magazynowa, Papieska, Topolowa, Piaski, Kazimierza Wielkiego,  

3 Maja, Staszica 

Rodzaj odpadów Dzień tyg. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień UWAGA 

zmieszane piątek 15 12 12 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 19 17 - 

plastik, metal papier szkło poniedziałek 11 8 8 12 17 14 12 9 13 11 15 13 - 

bioodpady czwartek 14 11 11 8,22 6,20 *4,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 18 16 *za 03.06 

popiół z palenisk indywidualnych czwartek 14 11 11 8 - - - - - 14 12* 9 *za 11.11 

odpady wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny 
poniedziałek - - - - - 28 - - - - - - - 

 

Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie: 

- papier i tektury, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  

- szkło,  

- przeterminowane leki i chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin,  

- zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

- zużyte opony,  

- odpady budowlane i rozbiórkowe,  

- tekstylia i odzież,  

- bioodpady,  

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 

   przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

   krwi, w tym zużyte igły i strzykawki. 

 

Tel. kontaktowy do pracownika PSZOK-u: 781 793 712 

 

W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki  

na przeterminowane leki.  

W siedzibie Urzędu Miejskiego oraz szkół podstawowych na terenie gminy Stary Sącz umieszczone są 

pojemniki na zużyte baterie. 

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać: 

1. na indywidualny numer konta otrzymany odrębnym pismem lub   

 

2. na konto: Bank Spółdzielczy w Starym Sączu 

28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 - z dopiskiem "Opłata śmieciowa + Miejsce 

wytwarzania odpadów" (np. „Opłata Śmieciowa – Mostki  400”) 
 

Terminy płatności: 

I KWARTAŁ do 31 marca 2021 r.  

II KWARTAŁ do 30 czerwca 2021 r.  

III KWARTAŁ do 30 września 2021 r.  

IV KWARTAŁ do 30 listopada 2021 r. 

 

Ważne! Worki/ pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze 

dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów. 
 

Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi 

naklejamy odpowiednio opisane etykiety. 

 

Dane kontaktowe:  

Odbiór odpadów zmieszanych  

i bioodpadów 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.     

Os. Rzeka 133, 34451 Tylmanowa  

Biro Obsługi Klienta  

tel. kontaktowy: 18 26 250 95 

marketing @pukempol.pl 

Odbiór odpadów segregowanych, 

wielkogabarytowych i popiołów 

 
SUEZ Południe Sp. z o.o. 

ul. Kosiarzy 5A 30 – 731 Kraków 

Oddział w Nowym Sączu 

ul. Jana Pawła II 37 

Biro Obsługi Klienta  

tel. kontaktowy: 18 531 45 02 

 

Deklaracje, opłaty oraz wnioski o odbiór odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 
 

Urząd Miejski w Starym Sączu 

ul. Batorego 25 

33-340 Stary Sącz 

tel. kontaktowy: 18 449 77 20 lub 19 449 77 21 

gmina@starysacz.um.gov.pl 

 


