Odpady wielkogabarytowe a odpady budowlane i rozbiórkowe
(poremontowe)
Odpady wielkogabarytowe

– to odpady komunalne powstające w naszych
domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych
pojemnikach na odpady. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany,
łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble
ogrodowe, wózki dziecięce, lustra, dużych rozmiarów donice ogrodowe itp.

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ wszelkiego rodzaju części budowlane
i sanitarne, takie jak deski drewniane, palety, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty,
szamba, wanny, umywalki, muszle toaletowe i spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe m.in. gruz, papa, przęsła
ogrodzeniowe, bramy, furtki, bramy garażowe, odpady ogrodowe (węże), duże kartony np. po
sprzęcie AGD, styropian pochodzący zarówno ze sprzętu AGD i dociepleń. Jak również
worki na śmieci lub kartony, do których zapakowano drobne odpady, które można wrzucić do
pojemnika na odpady i wystawić w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, skrzynki
z tworzywa sztucznego (np. po owocach, na butelki), wiadra/ wiaderka z tworzywa
sztucznego, palety i inne.
Odpadem wielkogabarytowym nie jest także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady budowlane i rozbiórkowe (poremontowe)

są to odpady
powstające podczas prac remontowych ( z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które
wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów

niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest), przeprowadzanych
w naszych domach. Głównym składnikiem naszych odpadów budowlanych jest gruz
betonowy, ceglany i ceramiczny.
Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poremontowych) objętych systemem odbioru
odpadów komunalnych w Gminie Pilchowice zaliczamy:
 gruz betonowy, ceglany, ceramiczny
 ceramika łazienkowa np.: wanny, umywalki, muszle toaletowe, tapety, płyty gipsowe
 cement, gips, wapno,
 rury,
 wykładziny podłogowe,
 deski drewniane, drzwi
 okna

Pamiętajmy, że w dniu wywozu odpadów rozbiórkowych i budowlanych (poremontowych)
przy jednej posesji będzie można wystawić maksymalnie 1 m3 odpadów.
1 wywóz = maks. 1 m3 odpadów rozbiórkowych i budowlanych (poremontowych)
Odpady poremontowe np.: drobne odpady typu rurki, gruz, wiaderka z resztką farb winny być
zgromadzone w workach nie przekraczających wagę 30 kg. Odpady pozostawione luzem nie
zostaną odebrane. Również nie podlegają odpady poremontowe zgromadzone w workach typu BIBBAG.

Systemem odbioru odpadów komunalnych NIE SĄ OBJĘTE odpady budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub
rozbiórkę np.: wyroby zawierające azbest, dachówki, papa, gont, blacha (wszelkie pokrycia
dachowe), krokwie, zbiorniki bezodpływowe (oczyszczalnie ścieków). Ponadto systemem
odbioru odpadów komunalnych nie jest również objęty styropian z ocieplenia budynku oraz
nie są objęte okna (w ilości przekraczającej 2 szt.), a także odpady powstające przy wymianie
ogrodzenia: podmurówki i przęsła.
Odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (poremontowe) objęte
systemem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Pilchowice można oddać
w bezpieczny dla środowiska sposób m.in. do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, który dla Państwa mieści się w Knurowie (dzielnica Szczygłowice)
ul. Szybowa 44 lub wystawić przed posesję w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem.
Odpady do PSZOKa po wypełnieniu potwierdzenia przekazania odpadów zostaną przyjęte
nieodpłatnie.

