
Informacja dotycząca zbiórki objazdowej (w formie wystawki) odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

zużytych opon w 2022 roku

W TERMINIE ZBIÓRKI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM:

BĘDĄ ODBIERANE NIE BĘDĄ ODBIERANE
❢ Odpady  wielkogabarytowe,  czyli  odpady
komunalne  powstające  w  gospodarstwach
domowych, które ze względu  na duże rozmiary lub
wagę  nie  mieszczą  się  w  standardowych
pojemnikach  na  odpady.  Do  tej  grupy  odpadów
zaliczamy:  stoły,  krzesła,  szafy,  tapczany,  łóżka,
fotele, pufy, dywany, materace, pierzyny, rowery,
zabawki  dużych  rozmiarów,  meble  ogrodowe,
suszarki  na  ubrania,  deski  doprasowania,  wózki
i  foteliki  dziecięce,  lustra,  dużych  rozmiarów
donice ogrodowe itp.
❢ Zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,
czyli  lodówki,  pralki,  kuchenki,  odkurzacze,
żelazka,  suszarki,  mikrofalówki,  komputery,
drukarki,  telefony,  telewizory,  instrumenty
muzyczne,  maszyny  do  szycia,  sprzęt
oświetleniowy itp.
❢ Opony  samochodów  osobowych  w  ilości
4 szt. z danej nieruchomości.

❢ Odpady  budowlane  i  rozbiórkowe
(poremontowe),  czyli wanny,  umywalki,  muszle
toaletowe i spłuczki, kabiny prysznicowe, grzejniki,
rolety,  płytki,  deski  drewniane,  palety,  panele
podłogowe  i  ścienne,  ramy  okienne,  drzwi,  płyty
karton  -  gips,  wełna  mineralna,  papa,  farby
i opakowania po nich, beczki stalowe i z tworzyw
sztucznych,  gruz,  pozostałości  materiałów
budowlanych,  bramy  garażowe,  przęsła
ogrodzeniowe,  styropian  pochodzący  zarówno  ze
sprzętu AGD i dociepleń, rury, gruz itp.
❢ Opony  z  maszyn  rolniczych,  od
samochodów ciężarowych oraz opony samochodów
osobowych w ilości powyżej 4 szt.
❢ Części samochodowe, motorowery.
❢ Odpady, co do których istnieje podejrzenie,
że  powstały  w  ramach  prowadzonej  działalności
gospodarczej.
❢ Odpady zawierające azbest (eternit).

PONADTO W PSZOK-u

Nieodpłatnie odbierane są m. in.:
• odpady wielkogabarytowe, 
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny,
• opony (z wyłączeniem opon rolniczych i od samochodów ciężarowych) w ilości 4 sztuki/rok,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (poremontowe) w ilości do 2,2 m3 lub 20 worków/120 l

rocznie.

W Urzędzie Miejskim w Starym Sączu istnieje możliwość złożenia
wniosku o podstawienie kontenera na odpady remontowo-budowlane. 

PSZOK
Składowisko odpadów, ul. Piaski w Starym Sączu

poniedziałek-piątek 7:00-15:00
sobota 8:30-13:30
tel.: 781 793 712

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
tel.: 18 449 77 20 lub 19 449 77 21

gmina@starysacz.um.gov.pl


