
BOBROWICE, BOBROWICZKI,  

RZYSZCZEWO, RZYSZCZEWKO 

 

 

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW PRZED GODZINĄ 07:00  

W DNIU ODBIORU ODPADÓW! 
 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbieramy od 

Państwa po wcześniejszym zgłoszeniu, co najmniej 5 dni przed planowanym dniem 

odbioru. Zgłoszenia prosimy dokonywać pod numerem: 666-023-230. 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

PROSIMY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ PIERWSZEGO DNIA ODBIORU PRZED GODZINĄ 

07:00. 

Poniżej znajdą Państwo skrócony wykaz odpadów odbieranych w ramach odbioru 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

odpadów, które mogą Państwo dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Warszkowie (PSZOK w Warszkowie). 

 KWIECIEŃ 

Rodzaj odpadu 
Firmy  

(pojemniki do 1100 l) 
Firmy (pojemniki 1100l) 

Pozostałości po 
segregacji 

13.04 27.04 13.04 27.04 

Tworzywa sztuczne  13.04 15.04 

Papier - - 

Szkło 27.04 27.04 

 MAJ 

Rodzaj odpadu 
Firmy  

(pojemniki do 1100 l) 
Firmy (pojemniki 1100l) 

Pozostałości po 
segregacji 

12.05 26.05 12.05 26.05 

Tworzywa sztuczne  12.05 13.05 

Papier 26.05 20.05 

Szkło - - 

 CZERWIEC 

Rodzaj odpadu 
Firmy  

(pojemniki do 1100 l) 
Firmy (pojemniki 1100l) 

Pozostałości po 
segregacji 

09.06 24.06 09.06 24.06 

Tworzywa sztuczne  09.06 10.06 

Papier - - 

Szkło 24.06 24.06 



 

GABARYTY 

Odbieramy: Nie odbieramy: 

- meble (szafy, wersalki, stoły, krzesła itp.), 

- kompletny sprzęt AGD i RTV (odkurzacze, 

telewizory, lodówki, pralki, miksery, 

żelazka itp.). 

 

- odpadów remontowo-budowlanych (gruz 

budowlany, zlew, muszla, brodzik, drzwi 

itp.), 

- ceramiki sanitarnej, 

- gruzu budowlanego, 

- opon, 

- odpadów zielonych. 

Odpady, które nie są odbierane w ramach odbioru wielkogabarytów oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą Państwo dostarczyć bezpłatnie, zgodnie  

z obowiązującym regulaminem, do gminnego PSZOK w Warszkowie, w każdą sobotę  

(z wyjątkiem świąt) w godzinach 09:00-12:00!  

Prosimy, aby odpady przekazywane do PSZOK w Warszkowie były posegregowane. 

PSZOK Warszkowo 

Przyjmuje: Nie przyjmuje: 

- odpady budowlane (małe wiadra po farbach, 

folia malarska, drewno, profile metalowe, 

panele ścienne, futryny, wełna, styropian, 

worki po materiałach budowlanych) – 

[2m³/gosp. domowe/rok], 

- ceramikę sanitarną (wanny, muszle, zlewy 

itp.), 

- meble, w tym plastikowe krzesła i duże 

zabawki, 

- sprzęt AGD i RTV (kompletny), 

- gruz budowlany (cegła, beton, dachówka 

itp.), 

- opony samochodowe, motocyklowe, 

rowerowe (1 komplet/na gospodarstwo 

domowe/rocznie), 

- papier, szkło, tworzywa sztuczne, 

- odpady zielone (gałęzie, trawy itp.). 

- azbestu, eternitu, pap dachowych i innych 

niebezpiecznych odpadów poremontowych,  

- chemikaliów, 

- leków, również przeterminowanych, 

- baterii – akumulatorów, 

- części samochodowych i motocyklowych (w 

tym zderzaków, foteli, szyb). 

 


