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OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy
Sędziejowice, którą przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. w terminie 19.10.2020 r. -

27.10.2020 r, (wg załączonego harmonogramu). Odpady odbierane będa beznośrednio snrzed
posesii mieszkańców od eodziny 6 00 . Odpady na|eży wystawić w miejscu widocznym ptzed
wejściem na teren nieruchomości, w taki sposob by nie powodowĄ zakłoceń w ruchu pieszych
i pojazdów.

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
. odpady wielkogabarytowe o kodzie ż0 03 07 ( elemenĘ mebli, meble tapicerowane,
dywany, wykładziny, okna);
o metale (złom metalowy) o kodzie 20 0I 40;
o zużyte urządzenia elektryczne i elęktroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory,
monitory);
o z-tlżytę urządzenta elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 0l 36 (pralki,
odkurzacze, drukarki, radia);
o vrz4dzęnia zawięrające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki);
o nlżyte opony o kodzie 16 01 03;
. odpady ulegające biodegradacji o kodzie ż0 02 01 (listwy drewniane, powiązane
gńęzie).

Uwaga: Zbiorka nie obejmuje odpadow powstałych w trakcie prowadzonej działalności
gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą
odpowiadać rodzajom odpadów w/w, nie zostanąodebrane.

HARMONOGRAM ZBIORKI ODPADOW
WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE

19 PAŹDZIERNIKA 2020 r. (poniedziałek)
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Węzykowa, Zamośó

20 PAŹDZIERNIKA 2020 r. (.wtorek)

Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny.

21 PAŹDZIERNIKA 2020 r. (środa)
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza,
Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany.

22 PAZDZIERNIKA 2020 r. (czwartek)
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łodzka, Wieluńska,
Południowa' 

23 pAZDZIERNIKA 2020 r. (piątek)
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny.

26 PAŹDzIERNIKA 2020 r. (poniedziałek)
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska.

27 PAZDZIERNIKA 2020 r. (.wtorek)
Pruszków, Niecenia, Rososza.
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