Stare meble lub inne wielkogabarytowe odpady? Wyrzucajmy je w
wyznaczonych terminach!

5, 12,19,24 i 27 luty - to w tych dniach pracownicy PUK będą zabierać wielkogabarytowe
odpady spod domów słubiczan i mieszkańców Kunowic. Przestrzegajmy harmonogramu, bo
widok zalegających całymi tygodniami śmieci, do przyjemnych nie należy!
Przypominamy, że do odpadów wielkogabarytowych zalicza się: meble, wózki dziecięce,
rowery, duży i średni sprzęt RTV i AGD, dywany, wykładziny, materace, stolarkę okienną i
drzwiową. Odpadami wielkogabarytowymi nie są natomiast: części budowlane i sanitarne,
takie jak: płoty, wanny, muszle klozetowe, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, w
tym opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe.
Kiedy będzie okazja pozbyć się tzw. gabarytów?
W środę 5 lutego pracownicy PUK zabiorą je z rejonu ulic: Asnyka, Kilińskiego,
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Łokietka, Mierosławskiego, Niepodległości, 1
Maja, Podchorążych, Reja, Sienkiewicza, Słowiańska, Wandy, Wodnej, Wrocławskiej,
Żeromskiego i Paderewskiego (teren spółdzielni mieszkaniowej). Wynika to z ustalonego
harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej gminy.
12 lutego to data wywozu gabarytów spod domów i bloków przy ul. Akademickiej,
Bohaterów Warszawy, Daszyńskiego, Jana Pawła II, Konstytucji 3 Maja, Krótkiej,
Narutowicza, os. Królów Polskich, osiedla Słowiańskiego, ul. Paderewskiego, Piłsudskiego,
Piskiej, placów: Bohaterów, Przyjaźni, Sybiraków, Wolności, ul. Seelowskiej, Słowackiego,
Żwirki i Wigury, Kopernika (teren spółdzielni mieszkaniowej).
19 lutego prosimy o wystawienie niepotrzebnych rzeczy mieszkańców ulic: Chopina,
Chrobrego, Drzymały, Jagiellończyka, Jagiełły, Kanałowej, Klonowej, Kopernika, Mieszka I,
Nadodrzańskiej, os. Krasińskiego, os. Grzybowego, os. Zwierzęcego, ul. Prostej, Staszica,
Szamarzewskiego, Szczecińskiej, Żurawiej, Wałowej.
24 lutego to data wywozu śmieci z rejonu ulic: al. Młodzieży Polskiej, Dąbrówki, Folwarczna,
Jedności Robotniczej, Kupiecka, Mickiewicza, Nocznickiego, Obozowa, Ogrodowa, os.
Kwiatowe, plac Frankfurcki, plac Przyjaźni, Powstańców Wlkp., Rzepińska, Sadowa,
Sportowa, Transportowa, Wawrzyniaka, Witosa, Wojska Polskiego.
27 lutego gabarytów będą się mogli pozbyć mieszkańcy Kunowic, a także os. Leśnego i
Zielone Wzgórza.
PUK prosi, żeby odpady wystawić najpóźniej do godz. 7.00 w dniu odbioru, w miejscu
widocznym, z możliwością dojazdu. Ponieważ czasami PUK ma do odebrania danego dnia
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dużą ilość gabarytów, tam, gdzie nie dotrze w wyznaczonym dniu, pracownicy pojawią się w
następnym dniu roboczym.

