
ODPADY WIELKOGABARYTOWE 2021 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ 

08.01.2021r. 
WARZYMICE jednorodzinne 
RAJKOWO 
OSTOJA 
PRZYLEP 
STOBNO 
BĘDARGOWO  

05.02.2021r. 
WARZYMICE wielorodzinne 
USTOWO wielorodzinne 
USTOWO jednorodzinne 
KURÓW 
SIADŁO DOLNE 
SIADŁO GÓRNE 
SMĘTOWICE 

05.03.2021r. 
PRZECŁAW wielorodzinne 
KOŁBASKOWO wielorodzinne 
 

02.04.2021r. 
WARZYMICE wielorodzinne 
USTOWO wielorodzinne 
 

22.01.2021r. 
PRZECŁAW wielorodzinne 
PRZECŁAW jednorodzinne 
KOŁBASKOWO wielorodzinne 

19.02.2021r. 
BOBOLIN 
WARNIK 
BARNISŁAW 
SMOLĘCIN 
KARWOWO 

19.03.2021r. 
KOŁBASKOWO jednorodzinne 
ROSÓWEK 
MOCZYŁY 
KAMIENIEC 
PARGOWO 
KAMIONKI 

16.04.2021r. 
WARZYMICE jednorodzinne 
RAJKOWO 
OSTOJA 
PRZYLEP 
STOBNO 
BĘDARGOWO 

 

Do odpadów gabarytowych zaliczamy wszelkie odpady powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się 

w standardowych pojemnikach na śmieci. 

Zaliczamy do nich m.in.: stare meble (szafki, wersalki, krzesła, fotele, stoły), dywany, materace, rowery, wykładziny, 

duże zabawki, wózki dziecięce, stoły, skrzynie. 

Nie zaliczamy do nich m.in.: gruzu, odpadów pobudowanych (desek, paneli, grzejników, spłuczek) części samochodowych, opon, zużytego sprzętu RTV/AGD, 

odpadów ogrodowych. 

UWAGA! Odpady wielkogabarytowe będą odbierane systemem obwoźnym, po uprzednim zgłoszeniu. 

Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych zgłaszamy pod numerem telefonu: 

91 483 11 52 wew. 105/106 

Nie będą podstawiane specjalne kontenery. Odpady wielkogabarytowe, proszę wystawić przed posesję. 

  



ODPADY WIELKOGABARYTOWE 2021 

MAJ CZERWIEC LIPIEC 

15.05.2021r 
PRZECŁAW wielorodzinne 
PRZECŁAW jednorodzinne 
KOŁBASKOWO wielorodzinne 
 

11.06.2021r 
WARZYMICE wielorodzinne 
USTOWO wielorodzinne 

02.07.2021r. 
PRZECŁAW wielorodzinne 
KOŁBASKOWO wielorodzinne 
 
 

21.05.2021r. 
USTOWO jednorodzinne 
KURÓW 
SIADŁO DOLNE 
SIADŁO GÓRNE 
SMĘTOWICE 

18.06.2021r. 
BOBOLIN 
WARNIK 
BARNISŁAW 
SMOLĘCIN 
KARWOWO 

16.07.2021r. 
KOŁBASKOWO jednorodzinne 
ROSÓWEK 
MOCZYŁY 
KAMIENIEC 
PARGOWO 
KAMIONKI 

 

Do odpadów gabarytowych zaliczamy wszelkie odpady powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się 

w standardowych pojemnikach na śmieci. 

Zaliczamy do nich m.in.: stare meble (szafki, wersalki, krzesła, fotele, stoły), dywany, materace, rowery, wykładziny, duże zabawki, 

wózki dziecięce, stoły, skrzynie. 

Nie zaliczamy do nich m.in.: gruzu, odpadów pobudowanych (desek, paneli, grzejników, spłuczek) części samochodowych, opon, zużytego sprzętu RTV/AGD, 

odpadów ogrodowych. 

UWAGA! Odpady wielkogabarytowe będą odbierane systemem obwoźnym, po uprzednim zgłoszeniu. 

Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych zgłaszamy pod numerem telefonu: 

91 483 11 52 wew. 105/106 

Nie będą podstawiane specjalne kontenery. Odpady wielkogabarytowe, proszę wystawić przed posesję. 

 


