
   TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW         
WIELKOGABARYTOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

 
 

RS II sp. z o. o. oraz MPGK sp. z o. o. wraz z Urzędem Miasta Zgierza organizują dla mieszkańców Zgierza bezpłatny odbiór odpadów 
wielkogabarytowych (szafy, meble, kanapy, wersalki, dywany, wykładziny). 

Elektrycznych i elektronicznych (zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie: zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, 

a także zużyte świetlówki). 
 

Odbiór odbędzie się w następujących terminach: 
 

         Rejon I – 16 VI, 22 IX, 3 XII 2015 (odbiór zapewnia MPGK sp. z o. o.) 
         Rejon II – 17 VI, 9 IX, 30 XI 2015 (odbiór zapewnia RS II sp. z o. o.) 
         Rejon III – 2 VII, 11 IX, 5 XI 2015 (odbiór zapewnia RS II sp. z o. o.) 
         Rejon IV – 18 VI, 25 IX, 3 XII 2015 (odbiór zapewnia RS II sp. z o. o.) 

 
 

W przypadku wątpliwości, do którego rejonu należy Państwa ulica, można to sprawdzić 
na stronach www.rs2.pl w dziale harmonogramy oraz na www.odpady.miasto.zgierz.pl 

lub telefonicznie dzwoniąc do firm wywozowych RSII tel. 42 716 25 80, 
MPGK tel. 42 716 37 30 bądź Urzędu Miasta Zgierza tel. 42 714 31 67 (reklamacje). 

 
Prosimy o wystawienie odpadów przed swoje posesje. 

Zbiórka nastąpi od godz. 07:00. 
 
 
 

                                           

                                                    

       Informacja dotycząca odpadów zielonych oraz BIO 
 

Urząd Miasta Zgierza, RS II sp. z o. o. oraz MPGK sp. z o. o. przypominają, iż zgodnie z § 13 ust. 1 

pkt. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz,   worki do 

odpadów zielonych oraz biodegradowalnych (trawa, liście, gałęzie, obierki) muszą być brązowe  oraz 

o pojemności minimum 60 l. i mogą być zakupione w każdym dowolnym punkcie oferującym takie 

worki. 

Powyższy zapis dotyczy się zarówno osób segregujących jak i niesegregujących, a chcących 

oddać same odpady zielone lub BIO. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm ) zakazuje się 

mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

 
Przypominamy również harmonogram odbioru powyższych odpadów: 
czerwiec 11, 25; lipiec 9, 23; sierpień 6, 20; 
wrzesień 3, 17; październik: 1, 15, 29; listopad: 12; grudzień: 10. 


