
Harmonogram
WYWOZU ODPADÓW

ROK 2021
Gmina Rzewnie

Odpady Wielkogabarytowe, elektrośmieci, małe opony
samochodowe

MIEJSCOWOŚCI TERMIN ODBIORU 

Brzóze Duże i Małe, Drozdowo, Łachy Włościańskie,
Mroczki, Nowe Drozdowo, Nowe Łachy, Orłowo,

Bindużka

27.09.2021

Chrzczony, Dąbrówka, Grudunki, Łaś, Nowy Sielc,
Słojki, Stary Sielc

29.09.2021

Boruty, Łasiewity, Małki, Napiórki Butne,
Napiórki Ciężkie, Pruszki, Rzewnie, Chrzanowo

30.09.2021

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w domach,
które  ze względu  na  duże  rozmiary  lub  wagę  nie  mieszczą  się  w
standardowych  kontenerach  na śmieci.  Do tej  grupy  odpadów  zaliczmy:
stoły,  krzesła,  szafy,  tapczany,  łóżka,  fotele,  dywany,  materace,
pierzyny,  rowery,  zabawki  dużych  rozmiarów,  małe  opony
samochodowe itp.

UWAGA!!!
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą  wszelkiego rodzaju części
budowlane  i  sanitarne  takie  jak  deski  drewniane,  belki,  panele,  ramy
okienne,  drzwi,  płoty,  wanny,  umywalki,  muszle  toaletowe  lub  spłuczki,
grzejniki,  płytki,  rolety  jak  również  części  samochodowe,  motorowery,
kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, odpady  rolnicze,
worki na śmieci lub kartony z     odpadami domowymi. Nie wyrzucamy również  
opon od samochodów ciężarowych lub ciągników.

UWAGA!!!
Niekompletny sprzęt elektroniczny (obudowy, części urządzeń) nie będzie

zabierany!!

Nie zapomnij wystawić odpadów przed posesję – godzina: 7:00!
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