ZAKRES ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Odpady wielkogabarytowe - to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ZALICZAMY
STOLARKĘ BUDOWLANĄ - deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi.- (BEZ SZYB)
MEBLE - stoły, szafy (szafki) - bez elementów szklanych, krzesła, sofy, dywany, chodniki, wycieraczki, materace, wykładziny
podłogowe, linoleum (nie mogą być pocięte), suszarki do bielizny.
Wszystkie odpady muszą być kompletne (np.: kanapa - musi mieć skrzynię, siedzisko z oparciem, itd.),
ARMATURĘ SANITARNĄ - baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki - całe,
niepotłuczone.
OPAKOWANIA - skrzynki (drewniane, plastikowe) po warzywach, beczki (za wyjątkiem beczek po olejach, smarach,
substancjach niebezpiecznych).
WÓZKI DZIECIĘCE, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - 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 (np.: lodówka nie może być bez

agregatu, telewizor musi mieć kineskop oraz elektronikę) I NIE MUSI BYĆ SPRAWNY.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE SĄ ZALICZANE
Grzejniki, płytki (terakota, glazura), rolety, kabiny prysznicowe-szklane, części samochodowe, odpady remontowe
(materiały izolacyjne takie jak styropian, wata szklana, dachówki, blachodachówki, papa, eternit, wszelkiego rodzaju
szkło okienne, samochodowe, opony, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny - metalowe i plastikowe,
rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach
montażowych, klejach) odpady ogrodowe (trawa, liście, gałęzie, figurki ogrodowe, folie do uszczelniania np.:
basenów, oczek wodnych, folie szklarniowe), odpady niebezpieczne, worki na śmieci lub kartony z odpadami
domowymi.

UWAGA!!!!
 ODPADY ODBIERANE BĘDĄ BEZPOŚREDNIO SPRZED NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.
 ZOBOWIĄZUJE SIĘ WŁAŚCICIELI DO WYSTAWIANIA ODPADÓW PRZED FURTKĘ, BRAMĘ, DO DROGI LUB
CHODNIKA, W SPOSÓB NIEUTRUDNIAJĄCY RUCH PIESZYCH I PRZEJAZD POJAZDÓW.

 ODPADY WYSTAWIONE W INNYM MIEJSCU NIE BĘDĄ ODBIERANE.
 ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 900, NIE WCZESNIEJ NIŻ 24 GODZINY PRZED ZBIÓRKĄ
 UPRAWNIONYMI OSOBAMI DO ODBIORU ODPADÓW SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRACOWNICY FIRMY
WYWOZOWEJ (W UBRANIACH Z LOGO FIRMY) ODBIERAJĄCY ODPADY DO OZNAKOWANYCH POJAZDÓW
JEŚLI JEST TO MOŻLIWE, PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA OSOBY DOKONUJĄCE DEMONTAŻU
ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH I METALOWYCH (TZW. „ZŁOMIARZE”).

 SPRZĘT ELEKTRYCZNY NIEKOMPLETNY NIE BĘDZIE ODBIERANY.

