ODPADY WIELKOGABARYTOWE

UWAGA
Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie
mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Do odpadów wielkogabarytowych

Do odpadów wielkogabarytowych

ZALICZAMY

NIE ZALICZAMY

 STOLARKĘ BUDOWLANĄ
deski drewniane, belki, panele, ramy drewniane i
plastikowe, drzwi, całe okna
 MEBLE
Stoły, szafy (szafki), krzesła, sofy, dywany,
wycieraczki, materace, wykładziny, linoleum,
suszarki do bielizny
 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)
 OPONY
od samochodów osobowych, rowerów, taczek,
motocykli (do 4 szt. od gosp. domowego)
 WÓZKI DZIECIĘCE, ZABAWKI DUŻYCH
ROZMIARÓW
 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 grzejniki
 płytki (terakota, glazura)
 rolety
 części samochodowe
 odpady remontowe (materiały izolacyjne takie jak
wata szklana, dachówki, blachodachówki, papa,
eternit)
 wszelkiego rodzaju szkło samochodowe
 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

 Wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie wyłącznie w ustalonych terminach.
 Z nieruchomości zgłoszonych do Urzędu Gminy w Górzycy odebrane zostaną wyłącznie gabaryty wymienione w zgłoszeniu
do Urzędu Gminy.
 Zamiar wystawienia odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do Urzędu Gminy w Górzycy najpóźniej
 do godziny 12:00 dzień przed ustalonym terminem wywozu.
 Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr tel. 95 759 18 77 lub 95 759 12 11 lub w pokoju nr 13 UG Górzyca.
 Zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika
w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i przejazdu pojazdów.
 Odpady wystawione w innym miejscu nie będą odbierane.
 Odpady należy wystawić do godziny 6:00 w dniu odbioru.
 Uprawnionymi osobami do odbioru odpadów są tylko i wyłącznie pracownicy firmy „REMONDIS”.
 Sprzęt elektryczny niekompletny nie będzie odbierany.
 Aby firma odbierająca gabaryty mogła je odebrać z właściwego miejsca niezbędne jest oznakowanie nieruchomości jej numerem.

