Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka
Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełchatów
”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 02 - 09.10.2020 r. od godziny 6.00 na
terenie Gminy Bełchatów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli
prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:
02.10.2020r.
Wygoda
Podwody Kolonia
Wola Kruszyńska
Podwody
Apolinów
Anastazów
Adamów
Mikorzyce
Józefów
Ławy
Helenów
Dobrzelów

05.10.2020 r.
Zawady
Kałduny
Wola Mikorska
Zalesna
Domiechowice
Emilin

06.10.2020 r.
Zdzieszulice Górne
Zdzieszulice Dolne
Wiktorów
Mokracz
Korczew
Janina
Kielchinów
Janów

07.10.2020 r.

08.10.2020 r.

09.10.2020 r.

Ludwików
Nowy Świat
Kurnos Pierwszy
Borki
Kurnos Drugi
Oleśnik
Rząsawa
Księzy Młyn
Poręby

Kalisko
Łękawa
Kąsie
Zawadów
Zawały
Wólka Łękawska
Bugaj
Mazury
Augustynów
Bukowa

Huta
Wielopole
Myszaki
Niedyszna
Dobiecin Kolonia
Zwierzchów
Postękalice
Dobiecin

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.
W ramach wystawki odbierane będą:


radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,



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



zużyte opony (do rozmiaru 1250x400)



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 zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,



baterie i akumulatory

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:


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



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.

UWAGA !!!
Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę
odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w
danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu
nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd
wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem

tel. 44 632 39 00

