
Szanowni Mieszkańcy! 

W dniach 28-29 maja br. na terenie Miasta i Gminy Mordy odbędzie się objazdowa zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od 

samochodów osobowych. 

 

W ramach zbiórki będą odbierane następujące odpady: 

 

WIELKOGABARYTY 

 meble: stoły, krzesła, szafy, komody, regały, tapczany, łóżka, sofy, fotele, biurka, meble 

ogrodowe, szafki łazienkowe itp.  

 inne wyposażenie gospodarstwa domowego t.j.: wózki dziecięce, foteliki 

samochodowe, zabawki dużych rozmiarów, deski do prasownia, stojaki na kwiaty, 

wieszaki na ubrania, karnisze, żyrandole, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, 

walizki, miski, wiadra, rowery 

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY KOMPLETNY 

 urządzenia gospodarstwa domowego t.j.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do 

ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, 

odkurzacze, piecyki elektryczne, żelazka, blendery, miksery, roboty kuchenne, 

sokowirówki, młynki do kawy, tostery, frytkownice, krajalnice, noże elektryczne, wagi, 

zegary, suszarki do włosów, prostownice do włosów, masażery do ciała itp.; 

 sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: laptopy, komputery (w tym procesor, 

mysz, monitor i klawiatura), drukarki oraz urządzenia kopiujące, notebooki, 

kalkulatory, maszyny do pisania, faksy, telefony (stacjonarne, komórkowe i 

bezprzewodowe), odtwarzacze mp3 itp.; sprzęt RTV: radia, telewizory, kamery wideo, 

sprzęt hi-fi, odtwarzacze CD i DVD, głośniki, wzmacniacze dźwięku itp.; 

 narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, wkrętarki, piły, maszyny do szycia, 

kosiarki do trawy, inne narzędzia do spawania, nitowania, lutowania, gięcia, piłowania, 

cięcia, skręcania itp. nie używane do prowadzenia działalności gospodarczej;  

 zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: gry wideo, kieszonkowe konsole do gier, 

rowery treningowe, bieżnie elektryczne itp.;  

 przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty 

termometry elektryczne itp.; 

 

OPONY 

 opony wyłącznie od samochodów osobowych. 

 

Zbiórka dotyczy nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożyli deklarację 

 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą części samochodowe, np. zderzaki, szyby, 

kanapy, prosimy o ich nie wystawianie w dniu zbiórki. 

WAŻNE! W ramach zbiórki nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności 

gospodarczej, w tym z rolnictwa, np. opakowania po środkach ochrony roślin stosowanych w 

gospodarstwie rolnym, worki i folie po sianokiszonkach, opony rolnicze, odpady budowlane, 

poremontowe, styropian, okna, azbest, gruz, beton i inne odpady pochodzące z remontów, 

odpady zielone (gałęzie, trawa), odpady medyczne. 

 


