
 

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Kobiele Wielkie 

Miejscowości:   

Posadówka, Orzechów, Orzechówek, Kamionka, Rozpęd, Wrony, Łowicz, Brzezinki, Cadów, Cadówek, 
Podświerk, Przybyszów, Hucisko Przybyszowskie 

 

 

 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 26.05.2015 

 
Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały 
prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 
 meble 

 sprzęt AGD 
 sprzęt elektroniczny i elektryczny 
 dywany i wykładziny 

 inne (kabiny prysznicowe, wanny, zlewy itp.)  
 opony od samochodów osobowych 

 

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00,  

wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane !!! 
 

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM  TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

Fax: 32/ 376-34-51  
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Kobiele Wielkie 

Miejscowości:   

Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Babczów, Tomaszów, Kobiele Wielkie, Ujazdówek, Kajetanówka, 
Cieszątki, Przydatki Przybyszowskie, Wola Rożkowa, Stary Widok 

 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 27.05.2015 

 
Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały 

prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 

 meble 

 sprzęt AGD 
 sprzęt elektroniczny i elektryczny 

 dywany i wykładziny 
 inne (kabiny prysznicowe, wanny, zlewy itp.) 
 opony od samochodów osobowych  

 

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00,  
wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane !!! 

 
 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM  TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

Fax: 32/ 376-34-51 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Kobiele Wielkie 

Miejscowości:   

Huta Drewniana, Kolonia Huta Drewniana, Wymysłów, Gorgoń, Zrąbiec, Świerczyny, Dudki, Kobiele Małe, 

Kobiele Małe Kolonia, Hucisko Małokobielskie, Olszynki, Bukienka, Karsy, Katarzynów, Nowy Widok, 

Przyborów, Jasień, Łazy 
 

 
 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 26.05.2015 

 
Uwaga: 

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały 
prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 
 meble 
 sprzęt AGD 

 sprzęt elektroniczny i elektryczny 
 dywany i wykładziny 

 inne (kabiny prysznicowe, wanny, zlewy itp.)  
 opony od samochodów osobowych 

 

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00,  

wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane !!! 
 

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM  TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

Fax: 32/ 376-34-51 
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