
Wyrzysk, 17.05.2022 r.

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.

Kompletny zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny odbierze  tylko w tym
dniu  firma  NOVAGO Złotów  Sp.  z  o.  o.,  natomiast  odpady  wielkogabarytowe
przedsiębiorstwo NOVAGO Żnin 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.

Z-ca Burmistrza Wyrzyska

(-) Jacek Wiśniewski



Harmonogram miejscowości, z których będą zabrane odpady.
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8:00-10:00 Dobrzyniewo Dobrzyniewo Obok świetlicy wiejskiej

10:00-12:00 Falmierowo
Falmierowo,

Polinowo
Obok świetlicy wiejskiej

12:00-14:00 Gromadno Gromadno
Przy boisku sportowym,

niedaleko cmentarza

14:00-16:00
Kościerzyn

Wielki

Kościerzyn
Wielki,

Masłowo

Przy boisku
Kościerzyn Wielki 16A
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7:00-09:00 Auguścin Auguścin Świetlica wiejska -
Auguścin

9:00-10:30

Glesno

Bagdad, Nowe
Bielawy, Glesno,

Gleszczonek,
Marynka

Przy orliku Glesno 23

10:30-11:30
Gleszczonek – przed

budynkiem nr 9

11:30-13:00 Bagdad - bloki

13:00-15:00
Wyrzysk
Skarbowy

Wyrzysk
Skarbowy,

Klawek

Wyrzysk Skarbowy 16
przy placu zabaw

15:00-18:00 Wyrzysk Targowisko
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7:00-8:30

Bąkowo

Bąkowo Przy Remizie OSP

8:30-10:00 Komorowo
Pobocze kolejowe-

niedaleko bloku
Komorowo 12

10:00-12:00 Dąbki Dąbki
Przy placu zabaw
niedaleko Dąbki 7

12:00-14:00 Konstantynowo Konstantynowo Przy świetlicy wiejskiej

14:00-16:00 Ruda Ruda Ruda 23, koło bloków

16:00-18:00 Żelazno Żelazno Przystanek autobusowy
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7:00-09:00
Karolewo-
Wiernowo

Karolewo,
Wiernowo

Karolewo – przystanek
autobusowy

09:00-11:00 Kosztowo Kosztowo Przy świetlicy wiejskiej

11:00-13:00 Młotkówko Młotkówko
Niedaleko krzyża przy

rozwidleniu
Młotkówko 2

13:00-15:00 Polanowo
Polanowo,
Stefanowo

Obok świetlicy wiejskiej
w Polanowie

15:00-17:00 Rzęszkowo
Rzęszkowo,

Anusin
Przy boisku sportowym
niedaleko Rzęszkowo 3


