Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego – Gmina Kietrz
Terminy odbioru odpadów dla miejscowości: KIETRZ REJON 1:

Głowackiego, Różana, Nowa, Zatorze, Okrzei,
W. Polskiego, Pocztowa, Długa, Młyńska, Nadbrzeżna, Górska, Ogrodowa ,Raciborska, Kościuszki, Żeromskiego, Polna, Krasińskiego,
Matejki, Słoneczna

Miesiąc

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

SIERPIEŃ

14 SIERPNIA 2021 ROKU - SOBOTA

Terminy odbioru odpadów dla miejscowości: KIETRZ REJON 2:

Zwycięstwa, Szkolna, Kombatantów,
Wieżowa, Niepodległości, Szpitalna, Cegielniana, Pl. Biskupa Konrada, Fabryczna, Traugutta, Langenowska, Kościelna, Głubczycka,
Lubotyńska, Zielona, Kwiatowa, M. Reja, Prusa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Krotoszyn,
3-go Maja, Okopowa

Miesiąc

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

WRZESIEŃ

11 WRZEŚNIA 2021 ROKU - SOBOTA

Terminy odbioru odpadów dla miejscowości: KIETRZ REJON 3: Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany,
Wojnowice
Miesiąc

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PAŹDZIERNIK

9 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU - SOBOTA

Terminy odbioru odpadów dla miejscowości: KIETRZ REJON 4: Dzierżysław, Rozumice, Ściborzyce
Wielkie
Miesiąc

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

LISTOPAD

13 LISTOPADA 2021 ROKU - SOBOTA

Terminy odbioru odpadów dla miejscowości: KIETRZ REJON 5:

: Lubotyń, Chróścielów, Gniewkowice,

Nasiedle, Nowy Dwór, Ludmierzyce, Pilszcz
Miesiąc

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

GRUDZIEŃ

11 GRUDNIA 2021 ROKU - SOBOTA

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego – strona 2

Przedsiębiorstwo „Naprzód” Sp. z o. o, ul. Raciborska 144b, 44 – 280 Rydułtowy
telefon kontaktowy: 77 485 55 19
adres email: skladowisko@naprzod.eu

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Kietrz, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych, w miesiącach sierpień - grudzień 2021 r. organizowana jest zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, do których należą:










dywany;
wykładziny;
meble domowe: łóżka, wersalki, stoły, krzesła, komody;
meble ogrodowe – Z WYŁĄCZENIEM MEBLI WYKONANYCH Z PLASTIKU;
materace, kołdry;
wózki dziecięce;
zabawki dużych rozmiarów;
KOMPLETNY zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
rowery, duży sprzęt sportowy.

Odpady, które nie podlegają zbiórce:












armatura łazienkowa (umywalki, toalety) – po stłuczeniu należy umieścić w pojemniku na odpady
zmieszane;
odpady remontowo-budowlane (gruz, kafelki, papa, styropian, ondulina, wełna mineralna) - można
je oddawać w PSZOK-u w Dzierżysławiu;
opony samochodowe do 20 cali - 4 szt. na deklarację/rok (można je oddawać w PSZOK-u
w Dzierżysławiu);
części samochodowe (np. zderzaki, nadkola), szyby samochodowe;
oleje samochodowe;
odpady pochodzące z produkcji rolniczej (folie kiszonkarskie, opakowania po środkach ochrony
roślin, worki po nawozach, worki typu big-bag);
odpady niebezpieczne (wiadra z zawartością farb, olejów, rozpuszczalników);
odpady biodegradowalne i zielone – można je oddawać w PSZOK-u w Dzierżysławiu;
odpady zawierające azbest (np. eternit);
ramy okienne i drzwi (bez szyb, wybite szyby wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane) –
można je oddawać w PSZOK-u w Dzierżysławiu;
wanny plastikowe i metalowe – można je oddawać w PSZOK-u w Dzierżysławiu.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 7.00 rano.

Przedsiębiorstwo „Naprzód” Sp. z o. o, ul. Raciborska 144b, 44 – 280 Rydułtowy
telefon kontaktowy: 77 485 55 19
adres email: skladowisko@naprzod.eu

