
TERMIN ZBIÓRKI MOBILNEJ  z TERENU GMINY GROMADKA – 2016   

Elektroodpady – Gabaryty – Odpady problemowe

21 marzec 2016 r.

Pasternik, Motyle, Wierzbowa

Termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, rozbiórkowych pochodzących            
z drobnych remontów, sprzętu rtv, agd, opon samochodowych i chemikalii.

   Odpadami wielkogabarytowymi są: "sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, 
materace, pierzyny, rowery i zabawki dużych rozmiarów".
Pozostałe odpady takie jak: wszelkie urządzenia zasilane elektrycznie oraz odpady 
z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy np.: 
deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle
 toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i zużyte opony”.
Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

!!!
Firma prowadząca odbiór odpadów –  zastrzega sobie prawo nie przyjęcia części 
odpadów wystawionych przez mieszkańców w następujących przypadkach:
– jeśli odpady są znacząco brudne,
– jeśli przyniesione odpady nie stanowią odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
– jeśli odpady poddane były procesom demontażu i stanowią elementy zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

odpady odbieramy sprzed posesji w dniu wywozu zgodnie z terminem
                                                     od godziny   7-00.

          w dniu odbioru odpady powinny być wystawione
                                       przed posesję



TERMIN ZBIÓRKI MOBILNEJ  z TERENU GMINY GROMADKA – 2016   

Elektroodpady – Gabaryty – Odpady problemowe

21 marzec 2016 r.

Krzyżowa, Osła, Różyniec, 

Termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, rozbiórkowych pochodzących            
z drobnych remontów, sprzętu rtv, agd, opon samochodowych i chemikalii.

   Odpadami wielkogabarytowymi są: "sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, 
materace, pierzyny, rowery i zabawki dużych rozmiarów".
   Pozostałe odpady takie jak: wszelkie urządzenia zasilane elektrycznie oraz odpady 
z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy np.: 
deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle
 toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i zużyte opony.
Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

!!!
Firma prowadząca odbiór odpadów –  zastrzega sobie prawo nie przyjęcia części 
odpadów wystawionych przez mieszkańców w następujących przypadkach:
– jeśli odpady są znacząco brudne,
– jeśli przyniesione odpady nie stanowią odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
– jeśli odpady poddane były procesom demontażu i stanowią elementy zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

odpady odbieramy sprzed posesji w dniu wywozu zgodnie z terminem 
                                               od godziny   7-00.

          w dniu odbioru odpady powinny być wystawione
                                       przed posesję



TERMIN ZBIÓRKI MOBILNEJ  z TERENU GMINY GROMADKA – 2016   

Elektroodpady – Gabaryty – Odpady problemowe

22 marzec 2016 r.

Nowa Kuźnia, Patoka, Modła

Termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, rozbiórkowych pochodzących          z
drobnych remontów, sprzętu rtv, agd, opon samochodowych i chemikalii.

   Odpadami wielkogabarytowymi są: "sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, 
materace, pierzyny, rowery i zabawki dużych rozmiarów".
   
Pozostałe odpady takie jak: wszelkie urządzenia zasilane elektrycznie oraz odpady 
z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy np.: 
deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle
 toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i zużyte opony”.
Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

!!!
Firma prowadząca odbiór odpadów –  zastrzega sobie prawo nie przyjęcia części 
odpadów wystawionych przez mieszkańców w następujących przypadkach:
– jeśli odpady są znacząco brudne,
– jeśli przyniesione odpady nie stanowią odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
– jeśli odpady poddane były procesom demontażu i stanowią elementy zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

odpady odbieramy sprzed posesji w dniu wywozu zgodnie z terminem 
                                       od godziny   7-00.

          w dniu odbioru odpady powinny być wystawione
                                       przed posesję



TERMIN ZBIÓRKI MOBILNEJ  z TERENU GMINY GROMADKA – 2016   

Elektroodpady – Gabaryty – Odpady problemowe

23 marzec 2016 r.

Gromadka, Borówki

Termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, rozbiórkowych pochodzących            
z drobnych remontów, sprzętu rtv, agd, opon samochodowych i chemikalii.

   Odpadami wielkogabarytowymi są: "sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, 
materace, pierzyny, rowery i zabawki dużych rozmiarów".
   
Pozostałe odpady takie jak: wszelkie urządzenia zasilane elektrycznie oraz odpady 
z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy np.: 
deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle
 toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i zużyte opony”.
Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

!!!
Firma prowadząca odbiór odpadów –  zastrzega sobie prawo nie przyjęcia części 
odpadów wystawionych przez mieszkańców w następujących przypadkach:
– jeśli odpady są znacząco brudne,
– jeśli przyniesione odpady nie stanowią odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
– jeśli odpady poddane były procesom demontażu i stanowią elementy zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

odpady odbieramy sprzed posesji w dniu wywozu zgodnie z terminem
                                         od godziny    7-00.

          w dniu odbioru odpady powinny być wystawione
                                       przed posesję


