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Eternitu i pozostałych 
odpadów  

zawierających azbest 
 

Leków i opakowań po nich 

 
Termometrów rtęciowych 

 
Chemikaliów 

 
Baterii, akumulatorów 

 
Szkła opakowaniowego 

 
Papieru, kartonów 
 

 
Odpadów zielonych i innych  

biodegradowlanych 

 
Odpadów zmieszanych  

komunalnych 

 
Odzieży, poduszek, koców,  

kołder 
 

Części samochodowych 
 

Odpadów medycznych (np. 
zużytych igieł, strzykawek, 
zestawów insulinowych) 

 
Odpadów pochodzących z 
prowadzonej działalności 

gospodarczej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zgłosić do Urzędu Miejskiego  

Przekazać do specjalistycznych  
pojemników w wyznaczonych 

punktach 
  

PSZOK/MPSZOK 

 
PSZOK/MPSZOK 
 

PSZOK/MPSZOK 

 
 

PSZOK/MPSZOK 
 
PSZOK/MPSZOK, oddać w ramach 

regularnych odbiorów 
 
 

     PSZOK/MPSZOK, oddać w 
ramach regularnych odbiorów 

       

             PSZOK/MPSZOK, oddać w 
ramach regularnych odbiorów     

 
 
 

PSZOK/MPSZOK 

 
 

PSZOK/MPSZOK 
 

 
Skontaktować się z dowolnie 

wybraną, uprawnioną do odbioru 
firmą i przekazać jej odpad 

 

Zagospodarować we własnym 
zakresie lub oddać do 

PSZOK/MPSZOK 
 

Skontaktować się z dowolnie 
wybraną, uprawnioną do odbioru 

firmą i przekazać jej odpad 

 
 
 
 

Informator dotyczący zbiórki objazdowej 
 
 
W ramach opłaty, którą wnoszą Państwo do Związku za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, Związek prowadzi nieodpłatny odbiór następujących, wysegregowanych 
odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV, itp.); 
- meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
- zużyte opony samochodowe;  
- odpady budowlane i rozbiórkowe. 

 
Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej: 
 
1. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru lub do godziny 
6:00 w dniu odbioru w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników firmy odbierającej, 
np. przy krawędzi jezdni.  
 
2. W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, 
Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady wystawiają obok 
kontenerów zbiorczych do gromadzenia odpadów komunalnych lub przy osłonach 
śmietnikowych. 
 
3. Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie są 
odbierane. 
 
4. Worki lub inne opakowania, w których wystawione będą odpady, powinny posiadać 
odpowiednią wytrzymałość oraz być zabezpieczone przed wysypaniem, wyciekaniem, 
skaleczeniem. 

 
5. Terminy zbiórki objazdowej, zostaną podane minimum dwa tygodnie wcześniej:  

- drogą mailową, jeżeli adres został podany w deklaracji; 
- na stronie internetowej Związku oraz każdej gminy; 
- w Urzędzie Miejskim; 
- na tablicach ogłoszeń;  
- w aplikacji KiedyWywóz (do pobrania na smartfony). 

 

  
Związek Międzygminny Ślęza-Oława 

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna 
 

www.sleza-olawa.pl │                      │tel. 71391 91 50

http://www.sleza-olawa.pl/
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ODBIERAMY ODPADY 
Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru* 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 
✓ Meble (kanapy, stoły, krzesła, szafy, wersalki, 

fotele, tapczany, komody) 
✓ Rowery 
✓ Zabawki dużych rozmiarów 
✓ Materace 
✓ Wózki dziecięce 
✓ Drzwi 
✓ Wanny i umywalki 

 

ODPADY POREMONTOWE I BUDOWLANE: 
✓ Gruz ceglany, materiały izolacyjne np. styropian 

dociepleniowy, odpady rozbiórkowe, szkło 
płaskie (szyby), armatura ceramiczna, płyty, 
tynki, tapety, okleiny 

✓ Drewno, ziemia oraz gleba z kamieniami 
✓ Płyty gipsowe, cement, wapno 
✓ Farby i lakiery (tylko bezpieczne dla środowiska) 
✓ Elementy z tworzyw sztucznych i elementy 

metalowe 

ZUŻYTE OPONY: 
✓ Opony od samochodów osobowych  

(maksymalnie w ilości 4 szt. na gospodarstwo 
domowe) 

✓ Rowerowe 

✓ Motorowerowe 

✓ Motocyklowe 

✓ Z innego sprzętu domowego (wózki dla dzieci)  

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY i ELEKTRONICZNY: 
✓ Sprzęt RTV: telewizory, radioodbiorniki, 

telefony, kamery, dyktafony, odtwarzacze 
CD/DVD, sprzęt hi-fi, monitory 

✓ Sprzęt AGD: lodówki, zamrażalki, pralki, 
suszarki, zmywarki, kuchenki, piekarniki, 
urządzenia grzewcze, urządzenia wentylacyjne 
i klimatyzacyjne, odkurzacze, frytkownice, 
tostery, miksery, młynki, golarki, maszyny do 
szycia, żelazka 

✓ Komputery, laptopy, drukarki, skanery 

✓ Narzędzia: do nitowania, spawania, rozpylania, 
wiertarki, kosiarki 


