
akumulatory, opony, świetlówki, odpady ogrodowe, umywalki i inna ceramika sanitarna, wanny, grzejniki, stolarka okienna,
kosiarki spalinowe, motorowery,  części samochodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, popioły, odpady
niebezpieczne zawierające azbest, opakowania/puszki po farbach i lakierach, odpady poremontowe typu gruz itp. 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie organizuje ponowną zbiórkę i wywóz odpadów
wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych. W ramach systemu gospodarowania odpadami Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, każdy z mieszkańców może oddać następujące odpady wielkogabarytowe: odpady typu meble np. stoły,
szafy, tapczany, łóżka, krzesła i fotele; materace, dywany, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

UWAGA! Sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV będzie możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr
tel. 502 299 270, 501 453 320, 18 471 41 97.

W dniu odbioru, odpady należy wystawić PRZED POSESJĄ (analogicznie do wywozu odpadów segregowanych) do godziny 7:00,
zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Odpady wyłączone ze zbiórki, wystawione niezgodnie z harmonogramem, w innych miejscach lub późniejszych godzinach nie zostaną
odebrane. 
UWAGA!!!
Ze zbiórki wyłączone są następujące odpady:

SZANOWNI MIESZKŃCY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA! 

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie 
ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna 

tel. 18 471 41 97, 502 299 270; 
e-mail: sekretariat@pgk-muszyna.pl

 

DZIEŃ MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW 

07.03.2023 r. (wtorek) ul. Kościelna, ul. Rynek, ul. Dmowskiego, ul. Krótka, ul. Krzywa,  ul. Wąska, ul. Kity

08.03.2023 r. (środa) ul. Ogrodowa, ul. Rolanda, ul. Zefirka

10.03.2023 r. (piątek) ul. Piłsudskiego, Al. Zdrojowa,

17.03.2023 r. (piątek) ul. Nowa, ul. Zazamcze, ul. Basztowa, ul. Zielona, ul. Lipowa

21.03.2023 r. (wtorek) ul. Jasna, ul. Polna, ul. Słoneczna

23.03.2023 r. (czwartek) ul. Grunwaldzka

27.03.2023 r. (poniedziałek) Powroźnik, Wojkowa

30.03.2023 r. (czwartek) Złockie,  Jastrzębik

31.03.2023 r. (piątek) Złockie od skrzyżowania przy sklepie GROSZEK do DW Geovita, Jasieńczyk, Szczawnik

14.04.2023 r. (piatek) Żegiestów, Dubne, Leluchów,

19.04.2023 r. (środa) ul. Leśna, ul. Podgórna, ul. Pułaskiego, ul. Kościuszki

28.04.2023 r. (piątek) Milik, Andrzejówka


