4 lipca 2017

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
UWAGA!
Informujemy mieszkańców gminy Wola Mysłowska, iż w dniu 31 lipca 2017 r. zorganizowany
zostanie odbiór z posesji na terenie gminy Wola Mysłowska następujących frakcji odpadów:
odpady wielkogabarytowe
zużyte opony samochodowe (o wewnętrznej średnicy [tzw. rozmiarze felgi] max. 18 cali)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o dokonanie tzw. wystawek ww. odpadów w miejscach
dostępnych dla firmy odbierającej odpady. Odpady winny być wystawione w sposób zorganizowany,
niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz niestwarzający zagrożenia w ruchu
drogowym.
PRZYPOMINAMY:
Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych o dużych lub nietypowych
rozmiarach takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, łóżka), dywany, wózki dziecięce i zabawki dużych
rozmiarów, materace, rowery itp. Opony samochodowe to opony z samochodów osobowych i lekkich
samochodów dostawczych – nie będą odbierane opony z ciągników i maszyn rolniczych. Oddając
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy pamiętać, iż muszą to być urządzenia w całości – nie
będzie odbierany sprzęt zdekompletowany
(z wymontowanymi częściami) oraz pozostałości z demontażu (np. kineskopy, obudowy telewizorów,
przewody elektryczne) itp. W ramach zbiórki objazdowej nie będą odbierane także inne rodzaje
odpadów tj. styropian, elementy karoserii pojazdów, baterie i akumulatory, leki itp. Prosimy o
zastosowanie się do wytycznych w celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki odpadów.
Dziękujemy!
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