Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy w Doruchowie informuje, że w dniach od 17–25 września 2018 r.
w godzinach od 600 – 1500 na terenie tut. Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych z
nieruchomości zamieszkałych.
Firma „EKO–REGION”, Oddział w Łasku zbierze odpady wielkogabarytowe poprzez zbiórkę objazdową przez każde
sołectwo. Odpady należy wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie do godziny 6:00.
Prosimy mieszkańców posiadających nieruchomości na uboczu o wystawienie odpadów w miejsca widoczne dla
załogi.
Zbiórka nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Harmonogram zbiórki:
17 września 2018 r. (poniedziałek)
- wsie: Skarydzew, Morawin, Mieleszówka, Oświęcim, Tonia,
Wygoda Plugawska, Plugawice, Gruszków
18 września 2018 r. (wtorek)
- wieś: Torzeniec
19 września 2018 r. (środa)
- wsie: Tokarzew, Rudniczysko, Godziętowy, Wygoda Tokarska
20 września 2018 r. (czwartek)
- wsie: Wrzosy, Zalesie, Przytocznica, Pieczyska
21 września 2018 r. (piątek)
- wsie: Doruchów (bez ulic), Stara Kuźnica
24 września 2018 r. (poniedziałek)
- Doruchów ulice: Kaliska, Spółdzielcza, Szkolna, Słoneczna, Krótka, Kwiatowa,
Lipowa, Kościelna, Łąkowa, Powstańców Wielkopolskich, Sportowa, Kępińska
25 września 2018 r. (wtorek)
- Doruchów ulice: Topolowa, Ogrodowa, Krzywa, Leśna, Ostrzeszowska,
Rolna, Rzemieślnicza, Parkowa, Tokarska, Nowa, Spokojna, Zielona, Polna

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD i RTV,
2. zużyte opony tylko do wymiaru 1250 x 400,
3. złom metalowy,
4. elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się
w pojemnikach do segregacji,
5. zużyte meble i elementy stolarki, dywany i
wykładziny.
Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie,
- odzież, lekarstwa,
- odpady wytworzone przez warsztaty rzemieślnicze,
- odpady zawierające azbest (np. eternit),
- odpady zielone, popiół, świetlówki,
- materiały budowlane np. cegła, gruz budowlany,
- zużyte części pojazdów.
Apelujemy do mieszkańców o wystawienie odpadów w miejsca widoczne dla obsługi, utrzymanie czystości
w miejscach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.
Nadzór nad przebiegiem zbiórki obejmują pracownicy tut. Urzędu Gminy oraz sołtysi. Więcej informacji można uzyskać
w tut. Urzędzie Gminy w biurze nr 9 lub dzwoniąc na numer tel. /062/ 731 51 66 lub 731 56 77.

