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KURENDA                   
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i problemowych.

W  miesiącu  czerwcu  na  terenie  gminy  Pęczniew  zostanie  zorganizowana  zbiórka  odpadów 
wielkogabarytowych i problemowych zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór będzie obejmował 
odpady:

•wielkogabarytowe: wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny;
•metale (złom);
•zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne:  telewizory,  monitory,  pralki,  radia,  drukarki,  
odkurzacze;
•urządzenia zawierające freony: m.in.lodówki;
•zużyte opony ( do rozmiaru 1100x20)!!!;
•baterie i akumulatory

W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów wymienionych powyżej,  
Wykonawca  ma  prawo  nie  odebrać  takich  odpadów.  Przypominamy,  że  w  wyznaczonym  dniu 
WIELKOGABARYTY i  odpady  problemowe  odbierane  są  od  godz.: 7  00  ,  w  związku  z  tym  prosimy 
o wcześniejsze dostarczenie odpadów.

HARMONOGRAM
Data odbioru: Sołectwo Miejsce zbiórki

05.06.2017r.
(poniedziałek)

BRODNIA - plac przed strażnicą OSP,
- Brodnia 39(p. Kobryń)
- Brodnia 81( p. Piąstka)

KOLONIA 
BRODNIA

- plac przed strażnicą OSP  Brodnia
- Brodnia Kolonia 5 (p. Sołtys)

BRZEG - plac przed strażnicą OSP
- Brzeg50 (p. Rymarz)

- Brzeg 42 (p. Dobruchowski)
- Brzeg 21 (p. Zabłocki)

FERDYNANDÓW - plac przed strażnicą OSP Jadwichna lub Lubola (stara 
strażnica) 

- Ferdynandów 21(p. Sołtys)

JADWICHNA plac przed strażnicą OSP

LUBOLA - plac przed "starą" strażnicą OSP
(UWAGA !!!prosimy nie wystawiać odpadów pod 

nową strażnicą)

PĘCZNIEW - plac przed strażnicą OSP
- Osiedle Młodych 72 ( działka przy posesji p. 

Stawiszyńskiego)
-Osiedle Młodych 13 (p. Grzybowska)

- Ulica Wspólna (przy śmietniku bloku 2)

ZAGÓRKI -plac przed „starą” strażnicą OSP Lubola lub Brzeg(do 
wyboru)

-Zagórki 17(p. Kornacki)



Data odbioru: Sołectwo Miejsce zbiórki

06.06.2017r.
(wtorek)

BORKI DRUŻBIŃSKIE - Borki Drużbińskie 18 (p. Sołtys)
- Borki Drużbińskie 38(p. Radny)

DRUŻBIN - plac przed szkołą w Drużbinie

DYBÓW - plac przed szkołą w Drużbinie
Dybów 18(p. Bienias)

KSIĘŻE MŁYNY - plac przed strażnicą OSP

KSIĘŻA WÓLKA - przystanek autobusu szkolnego naprzeciwko sklepu 
„BARBARA”

!!!Nie wolno wystawiać odpadów pod strażnicą OSP!!!

POPÓW - plac przed strażnicą OSP
- Popów27 (p. Sołtys)

- Popów36 (p. Spikowscy)
- ul. Sadowa( przed wjazdem na osiedle)

SIEDLATKÓW - plac przed strażnicą OSP
- Siedlątków11 (p. Sołtys)

- przy zjeździe z tamy obok tablicy informacyjnej
-Łyszkowice 8  (p. Kujawiak  ) 

Ogrody Działkowe KALINA (przy pojemnikach) 

WOLA POMIANOWA - Wola Pomianowa 28(p. Gortat)
- Wola Pomianowa 42( p. Sołtys)

KRACZYNKI - Kraczynki 10 (p. Sołtys)
- w drugiej części Kraczynek (za kapliczką ) 

OSOWIEC - Osowiec 4 (p. Sołtys)
- Osowiec 29( p. Radny)

PRZYWIDZ - plac przy "starym" sklepie
- Przywidz 37( p. Marciniak)

RUDNIKI - plac przed strażnicą OSP
- Rudniki48( p. Sołtys)

- Wielkopole (przystanek autobusu szkolnego )

Jeżeli jest wskazany adres to właściciel wskaże miejsce zbiórki odpadów.!!!UWAGA!!! Właściciele 
nieruchomości posiadający duże ilości w/w odpadów zainteresowani obiorem spod własnej posesji mogą 
zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy pok. 15 ( za salą konferencyjną) lub telefonicznie (43)678-15-19 wew.31 
do dnia 31.05.2017r. Małe ilości nie będą odebrane spod posesji  należy je dostarczyć do wyznaczonych  
punktów.


