Informujemy, że zbliża się termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z posesji zamieszkałych,
położonych na terenie gm. Jedwabne. Odbiór ww. odpadów nastąpi zgodnie z terminami podanymi w
harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na 2018 r., t.j:

TRASA 1 (Miasto Jedwabne) - dn. 06.10.2018 r„
TRASA 2 (Bartki, Bronaki Olki, Bronaki Pietrasze, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Kamianki,
Koniecki, Kotowo Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Makowskie, Nowa Wieś, Pieńki Borowe, Rostki) - dn.
06.10.2018 r„
TRASA 3 (Biczki, Borawskie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowo, Karwowo, Konopki Chude,
Konopki Tłuste, Korytki, Kosaki Turki, Kubrzany, Olszewo Góra, Orlikowo, Pawełki, Stryjaki, Witynie) dn. 13.10.2018 r„
TRASA 4 (Biodry, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Kąty, Kuczę Małe, Kuczę Wielkie,
Kuczewskie, Mocarze, Nadbory, Pluty, Przestrzelę, Siestrzanki, Szostaki) - dn. 13.10.2018 r.

Zgłoszenia zapotrzebowania na odbiór odpadów przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem
mieszczącym się przy ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 6, tel. 86 216 65 13 oraz w
siedzibie firmy „BŁYSK” mieszczącej się przy ul. Przykoszarowej 22A, 18-400 Łomża, tel. 86 218 25 26.
Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję w dniu odbioru, w godzinach rannych t.j.
od godz. 6.00.

Nie będą zabierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te
odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samego samochodu przez daną miejscowość.

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
odpady wielkogabarytowe - odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły,
krzesła, sofy, łóżka, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych
rozmiarów.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - sprzęt AGD wszelkiego typu np. lodówki, pralki, suszarki,
kuchenki gazowe i mikrofalowe, itp., sprzęt RTV np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, komputery,
notebooki, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:
odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej (np. opony do
ciągników i maszyn rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych), odpady budowlano-remontowe
(np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.), zderzaki samochodowe i inne części
motoryzacyjne, w tym opony samochodowe, szkło, ziemia, odpady ogrodowe stara odzież, odpady, które
powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszane i na odpady segregowane.

