
UWAGA 

w dniu 31 SIERPNIA 2020r. nastąpi 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
 

Do odbioru można wystawić: 
Wielkogabaryty: min.: stoły, szafki, szafy, krzesła, fotele, biurka, łóżka, wózki dziecięce, dywany, 

materace, suszarki na pranie deski do prasowania, duże zabawki, baseny ogrodowe, duże miski, wiadra, 

huśtawki, itp.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny min.- lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, grzejniki 

elektryczne, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery, zegary, komputery, drukarki, telefony, telewizory, 

narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do koszenia trawy, 

zabawki, itp.- sprzęt należy oddawać w całości niekompletne zużyte urządzenia nie zostaną odebrane. 

Chemikalia, detergenty, akumulatory, odpady niebezpieczne np.: opakowania po tuszach z drukarek, 

opakowania po dezodorantach, opakowania po chemii domowej, lakierach, środkach czyszczących 

i dezynfekujących, lampy fluoroscencyjne (świetlówki) i inne odpady zawierające rtęć, termometry, żarówki 

energooszczędne itp. w/w odpady należy oddawać w osobnych workach opisanych „chemikalia”. 

Tekstylia i odzież: ubrania, paski, torebki, buty, poduszki, pierzyny, koce, itp.: wrzucamy każdego rodzaju 

odzież i tekstylia nawet nienadające się do użytku, gdyż zostaną one przerobione na paliwo alternatywne. 

w/w odpady należy oddawać w workach koloru niebieskiego. 
 

NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY 
 

Remontowo-budowlane tj.: drewno z rozbiórki, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 

umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, odpady budowlane–gruz ceglany, 

tynkarski, betonowy, płyty kartonowo- gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, 

materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie 

prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych w/w odpady należy odwieźć na własny koszt  

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady powstałe w wyniku prac podlegających 

zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę nie będą odbierane na PSZOK-u właściciel jest zobowiązany  

do zawarcia indywidualnej umowy z firmą odbierająca te odpady.  

 

Opony: planowany odbiór opon na wiosnę 2021r. po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do Urzędu 

Gminy. Termin odbioru zostanie przekazany do sołtysów i radnych oraz zamieszczony na: tablicach 

informacyjnych w poszczególnych miejscowościach oraz stronie internetowej Gminy Nagłowice.  

Części samochodowe- produkty powstałe w wyniku obsługi lub naprawy samochodów, nie są zaliczane  

do odpadów komunalnych nie będą odbierane należy je dostarczyć do stacji demontażu pojazdów, 

warsztatów samochodowych lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki. Takie części i elementy 

samochodu, jak zużyty akumulator, zepsuta chłodnica czy elementy karoserii, można oddać do skupów 

złomu metali kolorowych i elektroniki.  

Worki po nawozach, folie (np. po sianokiszonce itp.) sznurki pochodzące z gospodarstw domowych  

i rolnych - mieszkaniec dostarcza w/w odpady własnym transportem i na własny koszt do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wyżej wymienione odpady należy dostarczyć do PSZOK  

niezabrudzone i odpowiednio złożone. 

 

NIEKOMPLETNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NIE BĘDZIE ODBIERANY. 

 

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY: 7.00 

 


