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INFORMACJA 

 
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie informuje, że w 2019r. na terenie Gminy Mielno 

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych i złomu 

wg następującego harmonogramu: 

 

Odbiór odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu: 

 
30.09.2019r. – zbiórka na terenie całej gminy zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego 

i złomu, odbiór po zgłoszeniu telefonicznym do dnia 27.09.2019r. tel: 94-31-15-891 

Rodzaje odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu odbieranych podczas zbiórek: 

• Zużyty sprzęt TRV – telewizory, radia, magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, 

kolumny, kamery, instrumenty muzyczne, itp. 

• Zużyty sprzęt AGD – lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, 

mikrofalówki, piece elektryczne i inne, 

• Złom żelazny i nieżelazny, akumulatory. 

UWAGA!!! ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI 

BYĆ ODDANY W CAŁOŚCI, BEZ WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI! 
Za całość sprzętu odpowiada właściciel posesji. Sprzęt rozmontowany nie będzie odbierany. 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych: 

 
01.10.2019r. – miejscowości: Mielno (oś. Centrum), Mielenko. 

02.10.2019r. – miejscowości: Mielno (oś. Unieście), Łazy. 

03.10.2019r. – miejscowości: Sarbinowo, Chłopy, Niegoszcz, Radzichowo, Komorniki,    

Gąski, Pękalin, Paprotno. 

 

Rodzaje odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek: 

• Meble i elementy stolarki – szafy, półki, stoły, krzesła, itp. 

• Dywany i wykładziny nieklejone. 

• Odzież, tekstylia. 

• Zużyte opony 

W czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane odpady elektryczne i 

elektroniczne. 

 

Zbiórka odbędzie się w formie ,,wystawki”, tzn. odpady, należy wystawić przed posesję.  Odpady będą 

odbierane nieodpłatnie przez pracowników firmy Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. Odpady w 

wyznaczonym terminie zgodnie z powyższym harmonogramem należy wystawić przed posesję po 

godzinie 7.00, w dniu wystawki w miejscu dostępnym, umożliwiającym załadunek. 

Ponadto przypominamy Mieszkańcom, że odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe 

nie podlegają odbiorowi w ramach ,,wystawki”. 

 

Zbiórka dotyczy tylko mieszkańców, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim w Mielnie. 

Ponadto informujemy, że przez cały czas w/w odpady można przywozić indywidualnie do  PSZOK-ów 

w Mielnie i Kiszkowie. 


