
18.06 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
organizuje na terenie gminy:

Mieszkańcy gminy Wejherowo!

• wszystkie ww. odpady można oddać także w punkcie zbiórki odpadów

niebezpiecznych (PZON) w )Bolszewie(eren byłej szkoły podstawowej ul. Szkolna

52 czynnego we wtorki i czwartki 15:00-18:00, soboty 11:00-15:00

• przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa (bez opakowań handlowych i

ulotek) przyjmowane są w aptekach

• zużyte baterie zbierane są w pojemnikach ustawionych w Urzędzie ,Gminy

placówkach oświatowych i handlowych

Objazdową zbiórk odpadów niebezpiecznychę

Przyjmujemy
odpady niebezpieczne

pochodzące
wyłącznie

z gospodarstw domowych

1. Oddaj zużyty sprzęt w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętuKUPUJESZ?

tego samego rodzaju (1 za 1) lub bez konieczności zakupu jeśli żaden jego wymiar nie przekracza 25 cm.

2. Oddaj zużyty sprzęt w miejscu dostawy nowego sprzętu (1 za 1) poKUPUJESZ Z DOSTAWĄ?

zgłoszeniu w momencie zakupu. Przy zakupach on-line zaznacz w formularzu zamówienia opcję odbioru

starego sprzętu.

3. Zostaw zużyty sprzęt w punkcie serwisowym, jeśli naprawa jest niemożliwa.NAPRAWIASZ?

JEŻELI NIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PODANYCH MOŻLIWOŚCI :

4. zużyty sprzętu w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) lub podczas objazdowejODDAJ

zbiórki odpadów niebezpiecznych (OZON), szczegóły na www.kzg.pl.

5. zużyty sprzęt o wadze pojedynczej sztuki powyżej 20 kg i nie większej niż 60 kg, do odbioruZGŁOŚ

bezpośrednio z domu mieszkańca pod numerami telefonów: 58 624 66 11,  609 045 410 (jeżeli nie masz

możliwości transportu).

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

(ZSEE) o wadze do 20 kg*

� baterie i akumulatory,

� termometry rtęciowe, żarówki

energooszczędne,

� środki ochrony roślin i owadobójcze,

� farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki

� (pustych opakowań nie przyjmujemy),

� przeterminowane lub tylko częściowo

wykorzystane leki bez opakowań i ulotek

Odpady należy przekazać osobiście

naszym kierowcom.

KIEDY I CO MOGĘ ODDAĆ?

PONADTO:

* PAMIĘTAJ O HIERARCHI POSTĘPOWANIA Z ZSEE:

PIĄTEK 18.06.2021
POSTOJE PRZY SZKOŁACH

9:00 - 9:30 Nowy Dwór Wejehrowski

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa9:50 - 10:20 Gowino

Szkoła Podstawowa10:40 - 11:10 Bolszewo

ul. Szkolna 13 (parking naprzeciwko przedszkola)

Szkoła Podstawowa11:20 - 11:50 Orle

ul. Nadrzeczna 19

Szkoła Podstawowa12:00 - 12:30 Góra Pomorska

Szkoła Podstawowa12:40 - 13:10 Bolszewo

ul. Leśna 35

Szkoła Podstawowa13:20 - 13:50 Gościcino

ul. Wejehrowska 22

!


