
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ELEKTROŚMIECI ORAZ ODZIEŻY I TEKSTYLIÓW W GMINIE

DĘBNICA KASZUBSKA

PGK Spółka z o.o. w Słupsku odbierze wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny  oraz  odzież  i  tekstylia  specjalistycznymi  środkami  transportu
według ustalonego harmonogramu.
Ważne! Wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odzież i
tekstylia  należy  wystawić  w  dniu  odbioru  najpóźniej  do  godz.  6:00,  przed
posesje. Objazd rozpoczyna się od godz. 6:00 i jest jednokrotny. Samochody nie
są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Zbiórka obejmuje tylko: 
WIELKOGABARYTY:  biurko, stół, ława, ławka, krzesło, pufa, taboret,
fotel, stołek,  deska do prasowania, żyrandol, dywan, wykładzina, wieszak,
materac, rogówka, półka wisząca, szafa, regał, kredens, komoda, witryna,
wózek dziecięcy, zabawki dużych rozmiarów, rower, hulajnoga, pierzyna,
poduszka, meble ogrodowe, stojaki na pranie

ELKTROŚMIECI:  komputery, laptopy, tablety, konsole, drukarki, skanery,
płyty CD/DVD, kable, przewody, radia, głośniki, słuchawki, wieże HI-FI,
wzmacniacze, odtwarzacze MP3/4, dyktafony, telefony komórkowe i
stacjonarne, ładowarki, aparaty fotograficzne, kamery, lampy błyskowe,
akcesoria fotograficzne, baterie i akumulatorki (za wyjątkiem akumulatorów
przemysłowych i samochodowych), konwertery, tunery, dekodery, piloty,
telewizor, magnetowidy, odtwarzacze CD/DVD, zestawy kina domowego,
kuchenki zwykłe i mikrofalowe, lodówki i zamrażarki, pralki, okapy, zmywarki,
płyty grzewcze, suszarki, ekspresy do kawy, czajniki elektryczne, drobne AGD:
tostery, sokowirówki, roboty kuchenne, wagi, frytkownice, golarki, grzejniki
elektryczne, odkurzacze, żelazka, maszyny do szycia

ODZIEŻ I TEKSTYLIA: ubrania, buty, ręczniki, pościel, koce, firanki 
(prosimy zapakować w worki)

Zbiórka nie dotyczy!!!
odpadów pochodzących z rozbiórek i remontów (tj. płyty wiórowe, skrzydła drzwiowe,
okna, gruz,  płytki,  cegły,  kamienie,  papa),  odpadów  niebezpiecznych  (tj.  eternit),  dużych
opakowań  z  tworzyw  sztucznych  po  odpadach  niebezpiecznych:  farbach,  lakierach  i
rozpuszczalnikach,  odpadów  zielonych  (tj.  trawy,  gałęzi,  itp.),  części  samochodowych  w  tym
również akumulatorów i opon, motorowerów, kosiarek spalinowych, kartonów.

Przypominamy!!! Na  terenie  naszej  Gminy  funkcjonuje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie bezpłatnie
można oddać:

1)  papier  i  tekturę,  tworzywa  sztuczne,  metal,  opakowania
wielomateriałowe, szkło,
2) odpady ulegające biodegradacji,
3) przeterminowane chemikalia,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,



5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) zużyte opony (4szt./rok),
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8) odzież i tekstylia.

 PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18
oraz w soboty od 7 do 15 

 PSZOK  zlokalizowany  przy  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  w
Dębnicy Kaszubskiej.

 Transport  odpadów  do  PSZOKu  prowadzony  jest  we  własnym
zakresie i na własny koszt.

 Osoby,  które  dostarczają  odpady  komunalne  do  PSZOK
zobowiązane  są  je  umieszczać  w poszczególnych  miejscach
wskazanych przez nadzorującego PSZOK.

HARMONOGRAM ODBIORU WIELKOGABARYTÓW,
ELEKTROŚMIECI

ORAZ TEKSTYLIÓW
L.p

.
Miejscowość (ulice) Data

1. Dębnica Kaszubska, ulice: Akacjowa, Fabryczna, Jana III Sobieskiego, 
Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kr. Jadwigi, Leśna, 
Pieczarkowa, Polesie, Poziomkowa, Sawickiej, Skarszewska, Sosnowa,
Spacerowa, Sportowa, Świerkowa, Wójta Jankowskiego, Wrzosowa, 
Wysoka, Zielona, Jagodowa, Ks. Kani, Bukowa, Borówkowa, 
Kazimierza Wielkiego, Kasztanowa

25.03.2020r
.

2. Dębnica Kaszubska, ulice: Brzozowa, Bursztynowa, Jaśminowa, 
Jodłowa, Kamienna, Kowalska, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, 
Młyńska, Nad Skotawą, Parkowa, Piaskowa, Plac Zielone Wzgórze, 
Podgórna, Polna, Prosta, Tulipanowa, Władysława Jagiełły, Wodna, 
Zajęcza, Żwirowa, Zjednoczenia, Różana, Strażacka, Sikorskiego, 
Jarzębinowa

26.03.2020r
.

3. Budowo, Budówko, Gałęzów, Grabówko, Jawory, Niepoględzie 27.03.2020r
.

4. Spole, Strzegomino, Niemczewo, Ochodza, Goszczyno, Kotowo, 
Motarzyno, Jamrzyno, Leśnia

28.03.2020r
.

5. Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Maleniec, 
Podole  Małe, Żarkowo

30.03.2020r
.

6. Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino, Brzeziniec, Dobieszewko, 
Łabiszewo, Starnice, Starniczki, Troszki

31.03.2020r
.

7. Dargacz, Dobrzykowo, Dudzicze, Grabin, Krzynia, Krzywań, Leśna 
Polana, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Podwilczyn, Skarszów  Dolny, 
Skarszów Górny

02.04.2020r
.


