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INFORMACJA  
 
W ramach mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego                
i elektronicznego ZUK HAK będzie odbierał: 
 
- odpady wielkogabarytowe (stoły , szafy, krzesła, wersalki, fotele, sprzęt sportowy, dywany, 
materace) 

 
- kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, radioodbiorniki, magnetofony, 
odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery, instrumenty muzyczne, komputery 
stacjonarne, monitory, myszy i klawiatury, laptopy, drukarki, sprzęt kopiujący, kalkulatory, 
telefony stacjonarne i komórkowe, wiertarki, wkrętarki, piły, drobne agd, chłodziarki, zamrażarki, 
pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne i gazowe). 
 
- baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe 
 
- opony tylko od aut osobowych 
 
W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów wymienionych 
powyżej (np. odpady remontowo-budowlane, okna, drzwi z szybami, lustra itp.) Wykonawca ma 
prawo nie odebrać takich odpadów. 
 
Nie odbieramy : części budowlanych i sanitarnych- wanny, umywalki, muszle sedesowe; 
grzejniki, płytki, ramy okienne, części samochodowe, opony od samochodów ciężarowych i 
maszyn rolniczych itp. 
 
Uwaga !!! - objazdowe zbiórki odpadów wielkogabaryt owych rozpoczynaj ą się o godzinie 
6:30 – jeśli mieszkaniec nie zd ąży wystawi ć odpadów przed posesj ę do tej godziny,                     
a transport przejedzie przez dan ą ulic ę lub sołectwo, odpady nie zostan ą odebrane.  
 

 
TERMINY MOBILNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  

 
 

09.09.2019 r. –  DĄBROWA NAD CZARNĄ, JAKSONEK, KOTUSZÓW, NIEWIERSZYN,              
OSTRÓW, TARASKA, WŁODZIMIERZÓW 
10.09.2019 r. -ALEKSANDRÓW, BOROWIEC, CIECHOMIN, DĘBOWA GÓRA,   DĘBOWA GÓRA 

KOLONIA, KALINKÓW, KAMOCKA WOLA, ROŻENEK 

12.09.2019 r. – BRZEZIE, WACŁAWÓW, SKOTNIKI, RECZKÓW NOWY, WÓLKA 
SKOTNICKA, STARA, STARA KOLONIA, DĄBRÓWKA, SZARBSKO 
13.09.2019 r. – JANIKOWICE, KAWĘCZYN, SIECZKA, JUSTYNÓW, MARIANÓW,                  

SIUCICE, SIUCICE KOLONIA, WOLICA 

Właściciele posesji trudno dostępnych , prosimy aby wystawili odpady w miejscu dostępnym  
dla aut dostawczych, w terminach, w których są wymienione ich miejscowości 

 
 

PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ, PROSIMY O PRZEKAZANIE JEJ S ĄSIADOWI. 


