
I N F O R M A C J A 
Urząd Gminy Siemyśl informuje, że na terenie Gminy Siemyśl zostanie 
przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon z samochodów osobowych. 
Zbiórka obejmować będzie: 

• stare meble (wersalki, stoły, krzesła, wózki dziecięce, zabawki dużych 
rozmiarów, itp.), 

• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, 
odkurzacze, komputery,   monitory, klawiatury, itp.), 

• zużyte opony z samochodów osobowych oraz chemikalia (w szczególności 
farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.). 
 

W miejscach gdzie ustawione będą dwa kontenery należy: 
- do jednego wrzucać stare meble oraz opony z samochodów osobowych,  
- do drugiego zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. 

Zbiórka zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

� W dniach od 27 marca do 29 marca 2015 r. w miejscowościach: 

Lp. Miejscowość Miejsce ustawienia kontenerów 
1. Charzyno 1) ul. Szkolna - boisko sportowe (2 kontenery) 

2) plac przy skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Wodną                   
(2 kontenery) 

3) ul. Wodna - przy stawie  (2 kontenery) 

� W dniach od 10 kwietnia do 12 kwietnia 2015 r. w miejscowościach: 

Lp. Miejscowość Miejsce ustawienia kontenerów 
1. Charzyno 1) ul. Wojska Polskiego - przy cmentarzu (2 

kontenery) 
2) ul. Wojska Polskiego - w okolicy sklepu p. Dyś              

(2 kontenery) 
2. Białokury 1) plac za figurką (1 kontener) 

2) przy Pałacu (1 kontener) 

� W dniach od 17 kwietnia do 19 kwietnia 2015 r. w miejscowościach: 

Lp. Miejscowość Miejsce ustawienia kontenerów 

1. Niemierze plac przy przystanku autobusowym (2 kontenery) 
 

2. Nieżyn przy przystanku autobusowym (2 kontenery) 

3. Unieradz przy przystanku autobusowym (1 kontener) 

4. Izdebno  skrzyżowanie (koło krzyża) (1 kontener) 



 

� w dniach od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2015 r. w miejscowościach: 

Lp. Miejscowość Miejsce ustawienia kontenerów 

1. Byszewo przy sali wiejskiej (2 kontenery) 

2. Kędrzyno przy blokach nr 17-19 (2 kontenery) 

3. Kędrzyno - suszarnia naprzeciw bloku nr 25 (2 kontenery)  

� w dniach od 8 maja do 10 maja 2015 r. w miejscowościach: 

Lp. Miejscowość Miejsce ustawienia kontenerów 

1. Morowo droga gminna przy posesji nr 12 (1 kontener) 

2. Paprocie przy tablicy ogłoszeń (1 kontener) 

3. Siemyśl 
1) ul. Topolowa (2 kontenery) 
2) ul. Ogrodowa (2 kontenery) 

� w dniach od  15 maja do 17 maja 2015 r. w miejscowościach: 

Lp. Miejscowość Miejsce ustawienia kontenerów 
1. Siemyśl 1)  plac przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. 

Lipową          (2 kontenery) 
2) ul. Malinowa (działka przy hydroforni) (2 

kontenery) 
3) ul. Kołobrzeska (koło „Jana”) (2 kontenery) 

� w dniach od 22 maja do 24 maja 2015 r. w miejscowościach: 

Lp. Miejscowość Miejsce ustawienia kontenerów 

1. Świecie Kołobrzeskie przy byłej mleczarni (2 kontenery) 

2. Trzynik 1) osiedle - przy blokach (2 kontenery) 
2)  przy bibliotece (2 kontenery) 

 

Prosi się o dostarczenie odpadów do wyznaczonych miejsc. 

Uwaga: W przypadku braku możliwości dowozu przez mieszkańca odpadów do 
kontenera, prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 94 35 85 316 - w celu ustalenia 
terminu odbioru odpadów sprzed posesji. 


