
  

 
PUNKTY ZBIÓRKI 

 ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO  
na terenie MIASTA GORLICE w dniu 28 września  2020 r. 

 
 

- ul. Wróblewskiego 3 przy pojemnikach na odpady, 
- ul. Wróblewskiego przy murze oporowym, w sąsiedztwie pojemników na surowce wtórne, 
- Plac Dworzysko przy zieleńcu pod modrzewiem, 
- ul. Nadbrzeżna przy stacji trafo,  
- ul. Kołłątaja obok pojemników na surowce wtórne, mieszczących się przy bloku nr 11 i 13, 
- ul. Łukasiewicza 2 obok kontenera, 
- ul. Blich za ogródkami działkowymi, przy drodze, w rejonie nr 68, 
- ul. Stróżowska i Niepodległości (na chodniku przy barierce przy wjeździe w ul. Niepodległości) 
- ul. Kromera 2 koło słupa ogłoszeniowego,  
- ul. Jagiełły 1 przy pojemnikach na odpady, 
- ul. Kopernika 6 przy altanie na odpady, 
- ul. Słoneczna 6 w rejonie kontenera, 
- przy ul. Okulickiego w rejonie zjazdu z ul. Stróżowskiej, 
- przy ul. Pułaskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Małą, 
- w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej, Zamkowej i Lipowej, 
- ul. Biecka 7 przy altanie na odpady, 
- ul. Biecka 6 i 8 obok pojemników na odpady przy drodze, 
- na wyłączonym odcinku ul. Bieckiej za rondem przy skrzyżowaniu ul. Bieckiej i Michalusa,  
- ul. Węgierska 50 przy pojemnikach na odpady (dla mieszkańców bloku), 
- przy łączniku Węgierska – Kochanowskiego, na zieleńcu przy drodze na wysokości ul. Mieszka I, 
- przy ul. Łokietka (na poboczu) w pobliżu skrzyżowania z ul. Węgierską (od strony Siar),  
- przy ul. Łokietka (na poboczu) w rejonie „Brzeziny” oraz przy wejściu na teren ogrodu działkowego, 
- ul. Długosza na poboczu, na początku ulicy, 
- ul. Batorego koło boiska sportowego, 
- ul. Kochanowskiego przy pętli MZK, 
- ul. Kościuszki na poboczu przy stacji trafo mieszczącej się w sąsiedztwie bloku nr 26, 
- ul. Reymonta 1 przy pojemnikach na odpady, 
- ul. Pod Lodownią w sąsiedztwie altany na odpady i pojemników na surowce wtórne, mieszczących się 

powyżej bloku nr 8,  
- ul. Orzeszkowej – na skraju zieleńca mieszczącego się między blokiem nr 14 i 15 (w pobliżu parkingu),  
- ul. Sienkiewicza na dawnym parkingu obok stadionu, 
- ul. Szpitalna - przy altanie na odpady w rejonie bloków, 
- przy zjeździe z ul. Dukielskiej na ul. Dolną, 
- obok budynku GCK na ul. Dukielskiej, na parkingu, 
- ul. Sokolska przy przepompowni ścieków, 
- ul. Wyszyńskiego przy altanie na odpady,  
- ul. Paderewskiego w pobliżu parkingu, 
- ul. Graniczna – teren pomiędzy budynkiem nr 93 a 119, 
- ul. W. Pola - przy kontenerze,  
- ul. Hallera przy pojemnikach na odpady w rejonie bloków nr 24 i 26 oraz 4 i 6,  
- ul. Korczaka – przy głównej drodze (lewa strona) w pobliżu zjazdu na drogę prowadzącą w kierunku 

cmentarza wojennego,  
- ul. Konopnicka obok kontenera przy kiosku, w rejonie bloków nr 18, 16 i 14,  
- ul. Konopnicka obok kontenerów na odpady pomiędzy garażami usytuowanymi od strony ul. Parkowej,  
- ul. Tuwima koło kontenera i pojemników na surowce wtórne przed blokiem nr 10,   
- ul. Potockiego 13 przy altanie na odpady,  
- ul. Słowackiego przy parkingu mieszczącym się na końcu ulicy, przy ekranach akustycznych,  
- ul. Krasińskiego obok kontenerów na odpady,  
- ul. Ogrodowa przy kontenerze mieszczącym się między blokiem nr 9 i 11,  
- ul. Szopena na osiedlu obok kotłowni oraz przy ul. Szopena 35 przy wjeździe do bloku,   
- ul. Kolejowa, na poboczu przed skrzyżowaniem z ul. Jagodową, naprzeciw Stacji Dworca PKP, 
- ul. Ściegiennego pomiędzy nr 9 i 11, 
- ul. Wyszyńskiego 10. 


