Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych w gminie Kuźnica
miejscowość
Kuźnica, ulice:
Bazowa, Gajowa, Graniczna, Grodzieńska, Kresowa,
Leśna, Jagiellońska, Nowosielska, Podlipska, Polna,
Pogodna, Rolna, Słoneczna, Sosnowa, Spółdzielcza,
Szkolna, Topolowa, Wichrowa, Wschodnia
My rozpoczniemy zbiórkę wystawionych
Kuźnica, ulice:
odpadów od godziny 6:00 rano dnia
11 Listopada, Bilmina, Kolejowa, Kopernika,
następnego.
Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Piłsudskiego, Plac
(nie wiemy ile odpadów wystawią mieszkańcy,
1000-lecia P.P., Sidrzańska, Sokólska, Sportowa,
więc zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień)
Wodna
Mieszkańcy muszą te odpady wystawić
najpóźniej w dniu 2 października
(poniedziałek).

Mieszkańcy muszą te odpady wystawić
najpóźniej w dniu 3 października (wtorek).

Achrymowce, Długosielce, Kowale, Kolonia Kowale,
Kuścińce, Litwinki, Milenkowce, Mieleszkowce
Pawłowickie, Mieleszkowce Zalesiańskie,
Pawłowicze, Saczkowce, Sterpejki, Wołyńce, Wyzgi,
Zajzdra

My rozpoczniemy zbiórkę wystawionych
odpadów od godziny 6:00 rano dnia
następnego.
Bilminy, Czepiele, Klimówka, Nowodziel, Palestyna,
(nie wiemy ile odpadów wystawią mieszkańcy, Parczowce, Szymaki, Tołcze,
więc zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień) Tołoczki Wielkie
Mieszkańcy muszą te odpady wystawić
najpóźniej w dniu 4 października (środa).
Białobłockie, Cimanie, Łowczyki, Popławce,

Starowany, Wołkusze
My rozpoczniemy zbiórkę wystawionych
odpadów od godziny 6:00 rano dnia
następnego.
Chreptowce, Czuprynowo, Kruglany, Łosośna Mała,
(nie wiemy ile odpadów wystawią mieszkańcy, Łosośna Wielka, Wojnowce
więc zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień)

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:



odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble
(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny,
rowery, zabawki dużych rozmiarów
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt AGD wszelkiego typu (np. lodówki, pralki,
suszarki, kuchenki gazowe i mikrofalowe, itp.), sprzęt RTV (np. telewizory, monitory,
radioodbiorniki, itp.), komputery, notebooki, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:








odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej
(np. opony do ciągników i maszyn rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych)
odpady budowlano-remontowe (np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.)
zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, w tym opony samochodowe
szkło, ziemia, odpady ogrodowe
stara odzież
odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszane
i na odpady segregowane
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