HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
BĘDKOWICE
1 styczeń – 31 grudzień 2019 r.
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Odpady wielkogabarytowe
(katalog odpadów zawarty na następnej stronie)

26.03.2019 (WTOREK)
25.09.2019 (ŚRODA)

Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu nowy harmonogram
segregowanych oraz wielkogabarytowych na rok 2019.

odbioru

odpadów

zmieszanych,

Dodatkowo przypominamy ważne kwestie:
1. Pojemniki należy wystawiać przed posesję, do godziny 6:00 w wyznaczonym dniu
odbioru.
2. Właściciele nieruchomości powinni:
 zapewnić miejsce przeznaczone do ustawienia pojemników na utwardzonej powierzchni
w taki sposób, aby odległość od miejsca ich ustawienia do miejsca podjazdu śmieciarką
nie przekraczała 10 m;
 zapewnić należyty, wolny w okresie zimowym od zwałów śniegu i lodu oraz nie
zastawiony niczym dojazd do pojemników;
 zapewnić, w przypadku okresowego braku dojazdu, dojazd zastępczy lub przemieszczać
każdorazowo pojemnik do najbliższej drogi dojazdowej.
Opłatę należy uiszczać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów wielkogabarytowych, poniżej
zamieszczamy szczegółowy katalog odpadów, które można wystawić podczas zbiórki oraz te,
których wystawiać nie należy:
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:
 Meble (stoły, szafki, krzesła, łóżka lub ich części),
 artykuły wyposażenia wnętrz (drzwi i okna- bez szyb, lampy, dywany),
 zabawki, rowery, wózki dziecięce;
 sanitariaty (wanny, umywalki, brodziki, muszle),
 opony od samochodów osobowych,
 popiół w workach,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne RTV i AGD).
Do odpadów wielkogabarytowych NIE zaliczamy:
 Odpadów remontowych i budowalnych (gruzu, papy, wełny mineralnej, pokryć
dachowych, paneli podłogowych, drzwi i okien z szybami, luster, płytek ceramicznych,
kostki brukowej),
 części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych, grzejników, bojlerów,
 odpadów pochodzących z gospodarczej działalności (w tym z rolnictwa m.in.
agrowłóknina, doniczki, opony z ciągników, samochodów ciężarowych, kombajnów),
 odpadów zielonych,
 odpadów komunalnych (w workach, kartonach).

Wójt Gminy Wielka Wieś
Krzysztof Wołos

