
                    

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

I ELETRONICZNEGO

           Podczas zbiórki można wystawiać:

• odpady wielkogabarytowe (

dywany, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna i łazienkowa

od samochodów osobowych, ramy okienne, drzwi 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  (

stare komputery, telewizory, kosiarki, sprzęt AGD

Odpady budowlane, rozbiórkowe (w tym gruz, rury PCV, okna), puszki, 

opakowania po farbach, części samochodowe

rolniczych i ciężarowych (przemysłowe), lampy fluorescencyjne 

i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony.

Odpady te powinny zostać przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów w Plastowie lub w Piotrowie Pier

� 07.12.2016r. (środa)- Cykowo, Cykówiec, Cykówko, Doły, Jaskółki, 

Karczewo, Konojad-Doły, Konojad, Maksymilianowo, Plastowo, 

Płastowo, Szczepowice

� 15.12.2016r. (czwartek)

Parzęczewo, Puszczykowo, Puszczykówiec, Ujazd

� 19.12.2016r. (poniedziałek)

� 20.12.2016r. (wtorek)-

Wilanowo, Wolkowo 

W dniu wywozu odpady należy wystawić przed posesję przed godz. 7
 
 Firmy wywozowe nie będą przejeżdżały ponownie.

 

 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

ELETRONICZNEGO 
 

Podczas zbiórki można wystawiać:

odpady wielkogabarytowe (stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, 

dywany, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna i łazienkowa

od samochodów osobowych, ramy okienne, drzwi  

elektryczny i elektroniczny  (tonery i kartridże od drukarek, 

stare komputery, telewizory, kosiarki, sprzęt AGD).  

* * * * ** 

Nie będą odbierane: 

Odpady budowlane, rozbiórkowe (w tym gruz, rury PCV, okna), puszki, 

opakowania po farbach, części samochodowe, opony od pojazdów 

rolniczych i ciężarowych (przemysłowe), lampy fluorescencyjne 

i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony.

Odpady te powinny zostać przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów w Plastowie lub w Piotrowie Pierwszym (gmina Czempiń).

* * * * * * 

Terminy: 

Cykowo, Cykówiec, Cykówko, Doły, Jaskółki, 

Doły, Konojad, Maksymilianowo, Plastowo, 

Płastowo, Szczepowice 

15.12.2016r. (czwartek)- Goździchowo, Kowalewo, Lubiechowo, 

Parzęczewo, Puszczykowo, Puszczykówiec, Ujazd-Huby, Ujazd, Wąbiewo

19.12.2016r. (poniedziałek)-  Kamieniec 

-  Kotusz, Łęki Małe, Łęki Wielkie, Sepno, 

 

W dniu wywozu odpady należy wystawić przed posesję przed godz. 7

Firmy wywozowe nie będą przejeżdżały ponownie.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, 

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  

Podczas zbiórki można wystawiać: 

stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, 

dywany, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna i łazienkowa) opony 

tonery i kartridże od drukarek, 

Odpady budowlane, rozbiórkowe (w tym gruz, rury PCV, okna), puszki, 

, opony od pojazdów 

rolniczych i ciężarowych (przemysłowe), lampy fluorescencyjne  

i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony. 

Odpady te powinny zostać przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki 

wszym (gmina Czempiń). 

Cykowo, Cykówiec, Cykówko, Doły, Jaskółki, 

Doły, Konojad, Maksymilianowo, Plastowo, 

Goździchowo, Kowalewo, Lubiechowo, 

Huby, Ujazd, Wąbiewo 

Kotusz, Łęki Małe, Łęki Wielkie, Sepno, 

W dniu wywozu odpady należy wystawić przed posesję przed godz. 7
00

. 

Firmy wywozowe nie będą przejeżdżały ponownie. 


