Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
Szanowni Mieszkańcy,
poniżej przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego. Podobnie, jak było to w latach ubiegłych,tak i
w tym roku, osoby chcące pozbyć się tego typu odpadów zobowiązane są (co najmniej dzień
wcześniej) zgłosić ten fakt firmie odbierającej wielkogabaryty. Kontakt do firmy możliwy jest
pod numerem tel. 61 2830511 wew. 140.
Jednocześnie przypominamy, że:
•

•

•

do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:
• meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy
wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki,
torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, drzwi, ramy okienne bez
szyb), meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy
(rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), wózki i chodziki dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów.
• opony do 100 cm wysokości;
do odpadów wielkogabarytowych nie należą:
• odpady niebezpieczne takie jak chemikalia, kleje, świetlówki,
• odpady segregowane,
• oleje i smary,
• gruz,
• zderzaki i inne elementy samochodów,
• sprzęt elektroniczny,
• grzejniki,
• wanny, umywalki, sedesy, spłuczki, płytki,
• styropian, papa;
do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:
• wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki,
zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki
elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki
gazowe i elektryczne;
• małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, żelazka,
tostery, frytkownice, suszarki do włosów, maszynki elektryczne itp.;
• sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym
procesor, mysz, monitor i klawiatura), kalkulatory kieszonkowe i biurowe,
elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, telefony, sprzęt drukujący,
kopiujący, konsole do gier;
• sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery
wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;
• narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia itp.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny!

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów do godz. 7:00 wystawić
pojemniki i pełne zawiązane worki z segregacją przed wejściem na teren nieruchomości. Worki
z odpadami biodegradowalnymi będą odbierane jednorazowo w ilości do 6 szt.
Odpady wielkogabarytowe należy zgłaszać telefonicznie do odbioru do dnia poprzedzającego
wyznaczony termin odbioru.
Zaleca się opisanie pojemnika numerem posesji.
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: pon.-pt. 8:00 – 15:00 tel. 61 28 30 511 w.140

