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MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

 wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 

baterii i akumulatorów 

 budowlanych i rozbiórkowych 

nie zawierających gruzu i styropianu budowlanego 

Zgłoszenie_odbioru_odpadów_wielkogabarytowych_budowlanych_i_rozbiórkowych.pdf  

 

W ramach mobilnej zbiórki, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowa 

jednorodzinna, zagrodowa i wielolokalowa) oraz od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym właścicieli domków letniskowych (nie dotyczy 

nieruchomości wykorzystywanych do celów zarobkowych) odbierane są następujące rodzaje 

odpadów:  

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

 RTV np. monitory komputerowe, komputery, sprzęt komputerowy (tj. klawiatury, myszy 

komputerowe, zasilacze ups, przewody), drukarki, skanery, telewizory, magnetowidy, 

odtwarzacze dvd, dekodery, anteny i tunery satelitarne, piloty, radia, magnetofony, 

kamery, aparaty fotograficzne, kalkulatory 

 AGD np. pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, kuchenki elektryczne, mikrofalowe, roboty 

kuchenne np. miksery, blendery, ekspresy, grille, tostery, frytkownice, czajniki elektryczne, 

odkurzacze, żelazka, golarki, suszarki, lokówki 

 INNE np. grzejniki elektryczne, lampy, żyrandole, zabawki elektroniczne. 

UWAGA!!!  Sprzęty RTV i AGD muszą być kompletne !!! 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 meble: szafy, kanapy, wersalki, fotele, krzesła, stoły itp. 

 dywany 

 wykładziny 

 materace 

 kołdry 

 wózki dziecięce 

 zabawki dużych rozmiarów 

 sprzęty kuchenne garnki, patelnie, blachy, czajniki. 

3) przeterminowane leki i chemikalia 

 odpady medyczne – odpady powstałe w gospodarstwie domowym np.: zużyte strzykawki, 

testy paskowe od glukometrów, ampułko-strzykawki itp. 

 chemikalia i opakowania po nich 

 puszki po farbach i lakierach 

 opakowania po sylikonach i klejach 

 pojemniki po rozpuszczalnikach 

https://wyszogrod.pl/images/Zg%C5%82oszenie_odbioru_odpad%C3%B3w_wielkogabarytowych_budowlanych_i_rozbi%C3%B3rkowych.pdf


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród 
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród 

 

   www.wyszogrod.pl   ugim@wyszogrod.pl    (24) 267-26-00 

 
 opakowania po olejach, smarach, płynach chłodniczych 

 opakowania po środkach do pielęgnacji samochodów 

 pojemniki po środkach ochrony roślin 

 opakowania oraz pozostałości po środkach do dezynfekcji 

 opakowania po wybielaczach, odrdzewiaczach itp. 

4) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym o 

dopuszczalnej masie do 3,5 tony nie pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o 

rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 cale) 

 od rowerów, 

 od wózków, 

 od kosiarek, 

 od samochodów osobowych, 

 od motocykli. 

5) zużyte baterie i akumulatory (akumulatory pochodzące ze sprzętów RTV lub AGD oraz 

z zabawek) 

6) odpady pochodzenia remontowego pod warunkiem, że odpady powstały w 

gospodarstwach domowych i pochodzą z drobnych remontów prowadzonych w własnym 

zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania 

robót budowlanych np. 

 okna 

 drzwi i ościeżnice 

 panele podłogowe i ścienne 

 boazerie 

 tapety 

 glazura i terakota 

 płytki pcv 

 kaloryfery 

 lustra 

 wata szklana 

 rynny, rury 

 wiadra, pojemniki i opakowania po gładziach, gipsach, klejach, farbach 

 elementy armatury łazienkowej i kuchennej (tj. brodziki, umywalki, zlewy, sedesy, krany 

itp.) 

Odbiorowi nie podlegają odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej (np. meble z pensjonatów, drukarki, monitory komputerowe, świetlówki itp.) oraz 

rolniczej (np. opony od maszyn rolniczych, opakowania po środkach roślin, folie rolnicze itp.), odpady 

pochodzące z demontażu pojazdów, gruz, styropian budowlany oraz odpady remontowo-

budowlane powstałe w wyniku prac wykonawców robót budowlanych.  

Uwaga!!! 

1) Odbiór odpadów komunalnych wyżej wymienionych możliwy jest po złożeniu wniosku 

właściciela nieruchomości w terminie od 14 do 7 dnia przed datą mobilnej zbiórki odpadów, 

określoną w obowiązującym harmonogramie odbioru odpadów dla wskazanej nieruchomości. 

2) Zgłoszenia, które wpłyną po upływie określonego powyżej terminu nie zostaną zrealizowane. 

3) Zgłoszenia odbioru odpadów mogą dokonać właściciele nieruchomości, którzy złożyli 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 


