OGŁOSZENIE
N
Na terenie Gminy Świdnica odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych (meble, dywany, wykładziny, wanny itp.)
i zużytego sprzętu RTV/AGD, (radia telewizory, monitory, lodówki,
pralki, odkurzacze itp.).
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu adresu odbioru do Urzędu Gminy Świdnica.
Telefon: 74 852 30 67, 74 852 12 26, 74 852 24 88 wew. 310 lub 320.
Odpady należy wystawiać przed domem w terminach odbioru zgodnych
z harmonogramem
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Rejon

I

II

III

Nazwa
miejscowości
Witoszów
Dolny
Witoszów
Górny
Pogorzała
Modliszów
Złoty Las
Lubachów
Bystrzyca
Górna
Bystrzyca
Dolna
Burkatów
Makowice
Jakubów
Lutomia Górna
Lutomia Dolna
Lutomia Mała
Stachowice
Stachowiczki
Bojanice
Opoczka

Termin odbioru odpadów
(odpady należy wystawiać do
środy do godz. 6:00 !!!)

Terminy i godziny przyjmowania
telefonicznego zgłoszenia

4 września 2019 r.
(środa)

od 26 sierpnia do 2 września 2019 r.
(8:00-15:00)

11 września 2019 r.
(środa)

2-9 września 2019 r.
(8:00-15:00)

18 września 2019 r.
(środa)

9-16 września 2019 r.
(8:00-15:00)

Nazwa
miejscowości

Rejon

Wieruszów
Krzyżowa
Grodziszcze
Krzczonów
Boleścin
Jagodnik
Miłochów
Gogołów
Pszenno
Wilków
Niegoszów
Panków
Słotwina
Mokrzeszów
Komorów
Osiedle nad
potokiem
Zawiszów
Sulisławice
Wiśniowa

IV

V

VI

Termin odbioru odpadów
(odpady należy wystawiać do
środy do godz. 6:00 !!!)

Terminy i godziny przyjmowania
telefonicznego zgłoszenia

25 września 2019 r.
(środa)

16 – 23 września 2019 r.
(8:00-15:00)

4 październik 2019 r.
(piątek)

11 października 2019 r.
(piątek)

od 25 września do 2 października 2019 r.
(8:00-15:00)

2- 9 października 2019 r.
(8:00-15:00)

Przypominamy, że tego typu odpady, bez względu na harmonogram, są przyjmowane w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Metalowców 4 w Świdnicy od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, w soboty od godziny 10:00 do 14:00.
Należy pamiętać, że oddając indywidualnie śmieci wielkogabarytowe odpady trzeba uprzednio
posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest
również okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz aktualnego dowodu dokonania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, we własnym zakresie w ramach opłaty
można dostarczyć (250 kg/miesiąc) odpadów następujących frakcji:











odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony z samochodów osobowych,
przeterminowane leki,
chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzywa
sztuczne,
odzież i tekstylia.

