
 

 

 

INFORMACJA 

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125 uprzejmie 

informują, że  na terenie Gminy Bieżuń będą odbierane odpady wielkogabarytowe w 

poniższych terminach. Prosimy o wystawienie  przed posesje odpadów w wyznaczonym 

terminie od godz. 8:00 

22.11.2016 r.(wtorek)   - Bieżuń 

23.11.2016r. (środa)  - Myślin, Zgliczyn, Stawiszyn Łaziska, Stawiszyn Zwalewo, Sławęcin, 

Strzeszewo, Wilewo, Wieluń, Wilewo Pełki, Gołuszyn, Bielawy Gołuskie, Trzaski, Małocin, 

Dźwierzno, Kocewo 

24.11.2016 r. (czwartek) - Karniszyn, Karniszyn Parcele, Sadłowo, Sadłowo Parcele, 

Kobyla Łąka, Mak, Pozga, Władysławowo, Stanisławowo, Adamowo, Dąbrówki 

WYSTAWIAMY 

 sofy, szafy, meble, meble ogrodowe, krzesła, stoły, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, 

materace, kołdry, zabawki dużych rozmiarów, rowery, sztuczne choinki, duże plastikowe 

doniczki, czyste wiadra, drzwi, wanny, umywalki, muszle klozetowe i spłuczki  

 NIE WYSTAWIAMY: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co z nim zrobić prosimy o kontakt  z 

Urzędem Miasta i Gminy  Bieżuń 

 odpady budowlane z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki, przebudowy 

 panele, okna, elementy ogrodzenia 

 grzejniki, płytki, rolety 

 zużyte opony, części samochodowe (zderzaki,, lusterka, kołpaki, itp.) 

 odpady niebezpieczne i opakowania po nich (oleje, smary, farby, lakiery,, środki 

ochrony roślin) 

 odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa) 

 

Masz pytania ? Dzwoń tel. (23) 6578056 wew. 19 

lub zapytaj osobiście UMiG Bieżuń pokój nr 11 (2 piętro) 



W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom naszej Gminy,  

iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie 

nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami 

prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z  troską o zdrowie i życie 

mieszkańców. 

PAMIĘTAJ !!!  

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI ! 

NIE WOLNO SPALAĆ: 

 plastikowych pojemników i butelek po napojach, 

 zużytych opon, innych odpadów z gumy, 

 przedmiotów z tworzyw sztucznych, 

 elementów drewnianych pokrytych lakierem, 

 sztucznej skóry, 

 opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, 

 opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, 

 plastikowych toreb z polietylenu 

 papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. 

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO - POZA 

OPAŁEM: 

 papier, tekturę, drewno i opakowania z papieru, tektury i drewna 

 odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych 

 odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki 

Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje 

wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń – w dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę 

Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, 

chlorowodór i cyjanowodór – to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy 

spalaniu odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych. „Przy spalaniu jednego 

kilograma odpadów polichlorku winylu – popularnego PCV, z którego wykonane są 

wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w 

połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny.  Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej 

do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą truciznę – 

kwas pruski. Nie można spalać również sklejek czy płyt wiórowych, bo emitowany jest 

szkodliwy formaldehyd. 

 

Pamiętajmy o tym !! Czy warto narażać własne zdrowie i życie ? 
 

Ponadto za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi 

mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu. 

 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/temperatura

