B+C EKO-ENERGIA SP. Z O.O.

Telefon 603 108 708
e-mail
biuro@ripoksulechow.pl

Nowy Świat 17, 66-100 Sulechów

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
z nieruchomości wielolokalowych w mieście
Świebodzin w 2021 r.
Ulice:
Ul. 1 Maja, ul. 3 maja, ul. 30 Stycznia, ul. Akacjowa, ul. Boczna, ul. Brukowa, ul. Cegielniana,
ul. Dworska, ul. Garbarska, ul. Gen. Sikorskiego, ul. Głogowska, ul. Głowackiego, ul. Górna, ul. J. Piłsudzkiego, ul.
Jeziorowa, ul. Kamienna, ul. Kawaleryjska, ul. Kilińskiego, ul. Kolejowa, ul. Konarskiego, ul. Kościelna,
ul. Kościuszki, ul. Krasińskiego, ul. Krótka, ul. Lipowa, ul. Łąki Zamkowe, ul. Łęgowska, ul. Łużycka,
ul. Mała, ul. Małomłyńska, ul. Marynarska, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, ul. Młyńska, ul. Moniuszki,
ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, os. Widok , os. Łużyckie, os. Żaków, ul. Paderewskiego, ul. Parkowa,
ul. Partyzancka, ul. Piłsudskiego, Pl. Browarniany, pl. Jana Pawła II, Pl. Wolności, ul. Polna, ul. Poprzeczna,
ul. Poznańska, ul. Rynkowa, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Słowackiego, ul. Studencka, ul. Sukiennicza,
ul. Sulechowska, ul. Wałowa, ul. Widok, ul. Wojska Polskiego, ul. Za Groblą, ul. Zachodnia, ul. Zielona, ul.Żaków

Odpady odbierane będą:

w poniedziałki i piątki każdego tygodnia
Odpady należy wystawić do godziny 6:00 w dniu zbiórki
ODBIERANE BĘDĄ:
zużyte meble (stoły, krzesła, szafy) wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inne sprzęty
domowe o dużych rozmiarach, zużyte opony od samochodów osobowych ( max 8 sztuk)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – np.: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piece
elektryczne, odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, video,
monitory, komputery, drukarki, telefony, wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki itp.

NIE ODBIERAMY:
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, części samochodowych innych niż opony ( nie
odbieramy opon od samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych), a także zużytych baterii i
akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów i innych odpadów niebezpiecznych.
Kontakt:
tel. 603 108 708, e-mail: biuro@ripoksulechow, www.ripoksulechow.pl
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