Mieszkańcy miasta Bełchatów!
”EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie działając na podstawie umowy z Urzędem Miasta w Bełchatowie uprzejmie
informuje, iż w dniach 14.04.2020 r. - 27.04.2020 r. odbędzie się na terenie miasta Bełchatów:

OBJAZDOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 Odbiór dotyczy wyłącznie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Miasta Bełchatów
(nie obejmuje zabudowy wielorodzinnej),

 Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.
 Odbiór odpadów realizowany będzie przez bełchatowski oddział Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w

Bełchatowie przy

ul. Bawełnianej 18

 Odbiór odpadów dokonywany będzie specjalistycznymi środkami transportu, wg ustalonego harmonogramu objazdu ulic Miasta,
każdego ustalonego dnia od godz. 6:00

ODBIÓR ODPADÓW JEST NIEODPŁATNY
Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,

lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,



zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm),
złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
dywany, wykładziny, meble




duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,






elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
odpady ulegające biodegradacji – powiązane gałęzie, listwy drewniane.

Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane:

odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, styropian budowlany








odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
szkło w żadnej postaci,
duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach
i rozpuszczalnikach,
odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
odpady zawierające azbest – eternit.

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu odbioru (harmonogram zbiórki w załączeniu) najpóźniej do godz. 6.00



Odpady nie wystawione w terminie nie będą zabierane
 Konieczne jest oznaczenie na przekazywanych do odbioru opakowaniach rodzaju zawartych w nich odpadów
 Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie oddziału Spółki ”EKO-REGION” w Bełchatowie przy
ul. Bawełnianej 18, tel. 44 632 39 00
UWAGA !
W przypadku braku możliwości dojazdu specjalistycznego pojazdu odbierającego odpady do danej nieruchomości, uprzejmie
prosimy o wystawienie przeznaczonych do odbioru odpadów do najbliższego skrzyżowania ulic, gdzie dojazd jest możliwy.

