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OGŁOSZENIE
Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Burmistrz  Wyrzyska informuje,  że odbędzie  się zbiórka  odpadów
wielkogabarytowych  oraz  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego
w ramach działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej
Gminy, w wyznaczonych dniach przedstawionych poniżej w tabeli.
Podczas  mobilnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
zamieszkałych będą odbierane m. in.:

1. Odpady wielkogabarytowe:
 meble:  stoły,  krzesła,  szafy,  komody,  regały,  tapczany,  łóżka,  sofy,  fotele,

biurka, meble ogrodowe, szafki łazienkowe itp.;
 inne  elementy  wyposażenia  gospodarstwa  domowego  np.:  wózki  dziecięce,

foteliki samochodowe, zabawki dużych rozmiarów, stojaki na kwiaty, wieszaki
na ubrania, karnisze, żyrandole, dywany, wykładziny, materace, miski, wiadra,
rowery, sztuczne choinki, walizki;

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
 urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki

do  ubrań,  zmywarki,  mikrofalówki,  grzejniki  elektryczne,  wentylatory
elektryczne,  odkurzacze,  piecyki  elektryczne,  żelazka,  blendery,  miksery,
roboty  kuchenne,  sokowirówki,  młynki  do  kawy,  tostery,  frytkownice,
krajalnice, wagi, zegary, suszarki do włosów, prostownice do włosów itp.;

 sprzęt  komputerowy  i  telekomunikacyjny:  laptopy,  komputery  (w  tym
procesor,  mysz,  monitor  i  klawiatura),  drukarki  oraz  urządzenia  kopiujące,
notebooki,  kalkulatory,  maszyny  do  pisania,  faksy,  telefony  (stacjonarne,
komórkowe i bezprzewodowe), odtwarzacze mp3 itp.;

 sprzęt  RTV:  radia,  telewizory,  kamery  wideo,  sprzęt  hi-fi,  odtwarzacze
CD i DVD, głośniki, wzmacniacze dźwięku itp.;

 narzędzia  elektryczne  i  elektroniczne:  wiertarki,  wkrętarki,  piły,  maszyny
do  szycia,  kosiarki  do  trawy,  inne  narzędzia,  które  nie  były  używane
do prowadzenia działalności gospodarczej;

 zabawki,  sprzęt  rekreacyjny  i  sportowy:  gry  wideo,  kieszonkowe  konsole
do gier, rowery treningowe, bieżnie elektryczne itp.



Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zbiórki dołączonym do ogłoszenia,
a zainteresowanych  mieszkańców  o  przybycie  w  wyznaczonym  dniu
z poszczególnymi odpadami oraz przekazanie ich bezpośrednio do podstawionych
kontenerów przez operatora. Odpady nie mogą zostać pozostawione na gruncie.
Miejsca  zbiórek  w  poszczególnych  sołectwach  zostały  uzgodnione  z  sołtysami.
Mieszkańców Osieka nad Notecią zapraszamy do oddawania zużytych przedmiotów
bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego
się na ul. Przemysłowej 13.

Kompletny zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny odbierze  tylko w tym
dniu  firma  Miejski  Zakład  Usług  Komunalnych,  natomiast  odpady
wielkogabarytowe  przedsiębiorstwo  NOVAGO  Sp.  z  o.o.  w  ramach  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy  Wyrzysk.  Przyjmujemy  tylko  odpady  z  gospodarstw  domowych
wyszczególnione w ogłoszeniu. 

UWAGA !

Nie przyjmujemy opon, odpadów budowlanych oraz odpadów z działalności
gospodarczej.

Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska


