
HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD/RTV, 

ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH (o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony)

Lp. Miejscowość Dzień odbioru 

odpady
wielkogabarytowe

Dzień odbioru

zużyty (kompletny)
sprzęt AGD/RTV

Dzień odbioru

zużyte opony
samochodowe

(o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu do 3,5 tony)

1 Bronówek
 odpady wystawione przed posesję

19 kwietnia 2023 r. 
(środa)

wystawione do godz. 600

17 kwietnia 2023 r. 
(poniedziałek)

wystawione do godz. 600

22 kwietnia 2023 r. 
(sobota)

wystawione do godz. 600

2 Dobromierz
 odpady wystawione przed posesję

3 Jaskulin
 odpady wystawione przed posesję

4 Jugowa
 odpady wystawione przed posesję

5 Serwinów
 odpady wystawione przed posesję

6 Siodłkowice
 odpady wystawione przed posesję

7 Szymanów 
 odpady wystawione przed posesję

8 Pietrzyków
 odpady wystawione przed posesję

UWAGA !!!
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego od mieszkańców gminy 
Dobromierz odbywać się będzie sprzed posesji.

Zbiórka nie dotyczy obiektów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji.
 

    



HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD/RTV, 

ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH (o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony)

Lp. Miejscowość Dzień odbioru 

odpady wielkogabarytowe

Dzień odbioru

zużyty (kompletny) sprzęt
AGD/RTV

Dzień odbioru

zużyte opony
samochodowe

(o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu do 3,5 tony)

1 Borów
 odpady wystawione przed posesję

19 kwietnia 2023 r. 
(środa)

wystawione do godz. 600

18 kwietnia 2023 r. 
(wtorek)

wystawione do godz. 600

22 kwietnia 2023 r. 
(sobota)

wystawione do godz. 600

2 Bronów
 odpady wystawione przed posesję

3 Celów
 odpady wystawione przed posesję

4 Czernica
 odpady wystawione przed posesję

5 Dzierzków
 odpady wystawione przed posesję

6 Gniewków
 odpady wystawione przed posesję

7 Kłaczyna
 odpady wystawione przed posesję

8 Roztoka
 odpady wystawione przed posesję

UWAGA !!!
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych,  zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego od mieszkańców gminy 
Dobromierz odbywać się będzie sprzed posesji.

Zbiórka nie dotyczy obiektów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji.   

       
    


