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• W ramach: 

• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

• w latach 2014-2020, 

• Osi Priorytetowej V, 

• Gospodarka Przyjazna Środowisku, 

• Działanie 5.2 

• Gospodarka Odpadami z Województwa Mazowieckiego



v Narodowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), który powstał w 1989 r. w okresie zmian ustrojowych Polski, jest 
głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.            
                                                                           Narodowy Fundusz jest ważnym 
narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce.                               
                                                       Służą temu stabilne przychody, 
doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami.

Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania 
projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty 
publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne.

 W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również 
największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych 
w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.



• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działa na 
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2018 r., 
poz. 799 z późn. zm.) - Rozdział 4 (Finansowanie ochrony środowiska            i gospodarki 
wodnej) oraz

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu 
działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.



• Gospodarka  Przyjazna   Środowisku
• Działanie   5.2

• Gospodarka  Odpadami  W  Województwie  Mazowieckim
• Cel  Projektu:

• Kompleksowy System Gospodarowania Odpadami Poprzez 
• Budowa Gminnego „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych W Jastrzębiu”
• Zapewnienie Mieszkańcom Gminy Jastrząb Niezbędnej 

Infrastruktury Do Prowadzenia Selektywnego Zbierania Odpadów 
• Składowe Kosztu:

• Dofinansowanie                                                      -  406.960,00-
• Udział Gminy Jastrząb                                           -  668.923,83-

    

OŚ  PRIORYTEYTOWA   V

6.219.453.779 
zł



Dzikie wysypiska rosną przez brak        
 odpowiednich przepisówW 13 na 22 Dzikie wysypiska to 

„zmora wielu gmin". Do ich 

uporządkowania nie palą się ani 

mieszańcy ani właściciele 

nieruchomości. Brakuje też 

odpowiednich narzędzi prawnych - 

pisze "Rzeczpospolita".

Gazeta podkreśla, że dzikie wysypiska 

to "zmora wielu gmin".                "Z 

zeszłorocznego raportu Najwyższej 

Izby Kontroli wynika, że w 13 na 22 

kontrolowane gminy istnieją (lub 

istniały) dzikie, nieuprzątnięte 

wysypiska".

Przepisy są jednoznaczne, lecz - jak się 

okazuje - trudne do wykonania. Gminy 

mają obowiązek odbierać do swoich 

mieszkańców odpady 

wielkogabarytowe" – podkreśla 

"Rzeczpospolita".

Jak wskazuje gazeta, mogą to robić na 

dwa sposoby: poprzez utworzenie 

selektywnych punktów odbioru 

odpadów albo odbierając je 

bezpośrednio od mieszkańców z terenu 

nieruchomości lub w formie tzw. 

mobilnych PSZOK (punktów 

selektywnej zbiórki odpadów).



W ubiegłym roku w Polsce zlikwidowano 15 tys. dzikich wysypisk,            
z czego 87 proc. w miastach, najwięcej w woj. śląskim.

W 2013 r. rozpoczęto tzw. rewolucję śmieciową. Gminy stały się 
właścicielami  odpadów i zaczęły organizować przetargi na wywóz śmieci. 

Za najważniejsze w obecnej sytuacji jest przywrócenie rynkowej relacji 
pomiędzy gospodarstwami domowymi wytwarzającymi odpady                    
i przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za ich odbiór i przetwarzanie. 

Drugim celem powinno być zwiększenie konkurencji pomiędzy 
przedsiębiorcami sektora gospodarki komunalnej. Koszt składowania 
odpadów rósł, a przetargi wygrywał oferent najniższej ceny. Dwa lata po 
odpadowej rewolucji Najwyższa Izba Kontroli odkryła, że nielegalne 
wysypiska istnieją w 60 proc. kontrolowanych gmin. 

Co gorsza, ich liczba zamiast spadać, rośnie. Jak podaje GUS                      
w dokumencie „Infrastruktura komunalna 2016 r.”, w zeszłym roku 
zlikwidowano ponad 15 tys. dzikich wysypisk, z czego większość               
w miastach. Było na nich składowanych 50 tys. ton odpadów.

Nielegalne składowiska odpadów



Nielegalne składowiska. Samorządowcy apelują o zaostrzenie 
kar i zmiany w prawie.

Wyposażenie organów ochrony środowiska w 

silniejsze instrumenty kontrolne, ujednolicenie 

kar za nielegalne działania związane z 

odpadami, a także uznanie ich za przestępstwo 

a nie wykroczenie - postulują samorządowcy 

Uszczelnienia zdaniem samorządowców 

wymaga obecny system kar.

Argumentowano, że zgodnie z ustawą o 

odpadach zezwolenie na gospodarowanie 

odpadami może być wydane na okres krótszy 

niż 10 lat (czyli np. na rok). 

Można też odmówić wydania decyzji, a także 

podjąć kroki do jej wycofania. Ta sama ustawa 

przewiduje kary za nieprawidłowości w 

ewidencjach odpadów w postaci grzywny lub 

aresztu, a za zbieranie, przetwarzanie odpadów 

bez zezwolenia lub gospodarowanie nimi 

niezgodnie z zezwoleniem - kary 

administracyjne od 1 tys. zł do 1 mln zł.



Segregacja odpadów

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów Selektywna zbiórka odpadów w sklepie



Segregacja odpadów

Pojemniki na różne rodzaje odpadów w biurze
Kontener do selektywnego zbierania odpadów typu PET – 

odpadu komunalnego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(tereftalan_etylenu)


Segregacja odpadów 
Metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Opis:

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w 

Polsce i na świecie.                                                                                       

                                                                                                            W 

Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie.  W tym 

124 miliony ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to 

odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg 

odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio 360-620 

kg na osobę na rok. Odpady można podzielić na: 

• odpady przemysłowe ; odpady komunalne; odpady niebezpieczne

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to 

zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z 

podziałem na rodzaj materiałów (surowców) z których zostały 

wyprodukowane.                                                           

Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w miejscu naszych 

gospodarstw domowych.                                                                              

                                   

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów 

podlegających utylizacji 

(np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego 

użytku lub przetworzenia 

i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Utylizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tona
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odpady_przemys%C5%82owe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady_komunalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odpady_przemys%C5%82owe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady_komunalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady_niebezpieczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Recykling


• Segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja 

workowa lub segregacja kontenerowa. 

• Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie 

dostarczonych przez gminę worków plastikowych 

i wprowadzona jest głównie w miejscu ich wytwarzania np. w 

gospodarstwach lub na osiedlach domów jednorodzinnych.                     

               

• Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w 

blokach i kamienicach, gdzie ustawione są zestawy kontenerów. 

• Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych 

składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach 

składowisk komunalnych. 

• Segregacja i recykling odpadów pozwala na: 

§ przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,

§ oszczędzanie miejsca na składowanie,

§ ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających 

rozkładowi odpadów,

§ ograniczenie zużycia surowca naturalnego,

§ oszczędzanie zużycia energii,

§ ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,

§ ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_naturalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_%C5%9Brodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki


Zgodnie za zasadami prawidłowej segregacji śmieci należy wrzucać śmieci do 
odpowiednio oznaczonych pojemników wg poniższych wytycznych: 

Przeznaczenie pojemnika Co należy wrzucać Czego nie wolno wrzucać 

Szkło butelki i słoiki po napojach i żywności

ceramika, fajans, kryształy, szkło żaroodporne i okularowe, żarówki 
i świetlówki, reflektory, opakowania po kosmetykach, lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, lustra, szyby, monitory, 
termometry i strzykawki, znicze z woskiem 

Papier
opakowania z papieru, kartonu, tektury; katalogi, ulotki, 
gazety, czasopisma, papier biurowy, zeszyty, książki, papier 
pakowy, torby papierowe

ręczniki papierowe i chusteczki, papier lakierowany i foliowany, 
papier zatłuszczony i brudny, kartony po napojach, worki po 
nawozach i materiałach budowlanych, tapety, pieluchy i podpaski, 
naczynia jednorazowe, ubrania 

Tworzywo sztuczne 
i metal

odkręcone i zgniecione butelki, nakrętki, plastikowe 
opakowania produktów spożywczych, kartony po napojach, 
opakowania po kosmetykach i środkach czystości, torby, 
reklamówki, folie, puszki aluminiowe, puszki po konserwach, 
folia aluminiowa, metale kolorowe, zakrętki od słoików

wszelkie opakowania z zawartością, zabawki, opakowania po 
lekach i olejach silnikowych, artykuły medyczne, puszki po farbach 
i lakierach, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory 

Odpady roślinne
odpadki i obierki warzyw i owoców, gałęzie drzew i krzewów, 
trawę, liście, kwiaty, trociny, kora drzew

resztki jedzenia, szczególnie odzwierzęce, olej, odchody zwierząt, 
popiół z węgla, leki, drewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF, 
ziemia i kamienie 

Odpady zmieszane wszystko co nie podlega segregacji odpady niebezpieczne 

Wiele osób ma problem z poprawną segregacją śmieci i wyrzuca odpady do niewłaściwych kontenerów lub do odpadów zmieszanych, dlatego 
w celu ułatwienia tego procesu powstają instrukcje segregacji śmieci

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szk%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceramika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fajans
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBar%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metal_(materia%C5%82oznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronika_u%C5%BCytkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82y_gospodarstwa_domowego




 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu 
pt.: „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów 

Komunalnych dla gminy Jastrząb” 

W dniu 17 lipca 2018 roku w Warszawie, Gmina Jastrząb podpisała umowę o dofinansowanie projektu.  

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę 
PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do 
wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Jastrząb.

Dofinansowanie 80% w wysokości 406 960,00 zł

Całkowita wart. Projektu wynosi 668 923,82zł.



Gmina Jastrząb realizuje projekt dofinansowany z Funduszy 

Europejskich pt.: „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb”.

Celem projektu jest: stworzenie kompleksowego systemu 

gospodarowania odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie 

mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów 

zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów 

komunalnych na terenie gminy Jastrząb.

Planowane efekty: Budowa i późniejsza eksploatacja PSZOK w 

gminie Jastrząb będzie zmierzać do poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego poprzez objęcie systemem gospodarki odpadami 

mieszkańców w gminie, pozostanie zgodna z polityką ograniczenia 

ilości odpadów przeznaczonych do składowania a ulegających 

naturalnej biodegradacji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa o konieczności odzysku surowców wtórnych poprzez 

segregacja odpadów.



Gmina Jastrząb- 09.01.2019 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Wpłynęły korzystne 
oferty. Radni przesuną pieniądze? 

W połowie tego roku w Jastrzębiu 
ma powstać Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Gmina jest po drugim przetargu i 
wszystko wskazuje na to, że uda się 
go rozstrzygnąć pozytywnie. 



Schemat działania PSZOK w gminie 
Jastrząb



REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
 

§ 6

Sposoby i zasady dostarczania odpadów 

do PSZOK:

1. Odpady komunalne należy dostarczyć 

do PSZOK posegregowane i 

niezanieczyszczone innymi odpadami.

2. Odpady powinny być przekazywane 

luzem oraz umieszczane w 

dedykowanych (opisanych) do danego 

rodzaju odpadu pojemnikach / 

kontenerach. 

3. Odpady niebezpieczne należy 

przekazać pracownikowi obsługi 

PSZOK, który samodzielnie umieści je 

w odpowiednich pojemnikach. 

4. Odpady ulegające biodegradacji 

należy wysypywać z worków do 

właściwego, oznakowanego kontenera. 

5. Odpady ulegające biodegradacji w 

postaci gałęzi i krzewów powinny być 

rozdrobnione.

6. Odpady wymagające opakowania 

winny znajdować się w szczelnych 

(niecieknących, nieuszkodzonych) 

pojemnikach oraz być opatrzone 

informacją (etykietą) umożliwiającą 

identyfikację odpadu. 

7. Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe dostarczone do 

PSZOK winny być opróżnione 

z zawartości oraz nie mogą zawierać 

innych odpadów. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe 

należy dostarczyć selektywnie z 

podziałem na: 
a) odpady z betonu i gruzu betonowego 
(niezanieczyszczone), 
b) odpady z gruzu ceglanego 
(niezanieczyszczone),
c) odpady ceramiczne i elementy 
wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),
d) odpady ze szkła (szyby okienne, 
lustra, luksfery itp.).

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą 

pochodzić wyłącznie z rowerów, 

motorowerów, wózków, motocykli oraz 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, które nie są 

wykorzystywane do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Jednorazowo 

można oddać maksymalnie 8 opony z 

jednej nieruchomości,

10. Odpady w postaci zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego muszą 

być przekazywane kompletne (w 

całości). 



HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb 

w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
dla miejscowości:  Jastrząb, Lipienice, Kolonia Kuźnia, Orłów

MIESIAC METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, 
PAPIER

SZKLO, ODPADY NIEBEZPIECZNE, 
BIOODPADY

ODPADY ZMIESZANE-
KOMUNALNE

POPIOL ODPADY WIELKOGABARYTOWE

styczeń 10 11 14 15 - 

luty 11 12 13 14 - 

marzec 11 12 13 14 - 

kwiecień 9 10 11 i  26 12 - 

maj 13 14 15 i 27 - 29 

czerwiec 11 12 13 i 26 - - 

lipiec 9 10 11 i 23 - - 

sierpień 9 12 13 i 26 - - 

wrzesień 10 11 12 i 25 - - 

październik 9 10 11 i 24 25 28 

listopad 13 14 15 27 - 

grudzień 10 11 12 23 - 



EK
„EKO-JAS” - SPOSÓB SEGREGACJI:

• WRZUCAMY: - butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej stosowanej 

w gospodarstwach domowych, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do 

mycia naczyń itp.), opakowaniach plastykowych po produktach spożywczych, plastikowe 

zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki inne folie powstałe w gospodarstwie 

domowym, plastykowe koszyczki po owocach i innych produktach, puszki po napojach i 

sokach, puszki 

z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe 

kapsle 

z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i 

napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 

• NIE WRZUCAĆ  – strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady 

budowlane 

i rozbiórkowe, opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym 

niebezpieczne)

       

Worek z napisem: 

„METALE 

I TWORZYWA 

SZTUCZNE” 



„EKO-JAS”  SPOSÓB SEGREGACJI:
• WRZUCAMY: - szkło opakowaniowe po napojach i żywności – butelki i słoiki oraz 

stłuczka szklana, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po 

kosmetykach. 

• NIE WRZUCAĆ   – szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy 

z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, opakowania 

po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy 

telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra 

i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

Worek zielony z napisem: 

„SZKŁO” 



„EKO-JAS” SPOSÓB SEGREGACJI:
• WRZUCAMY: - Opakowania z papieru i tektura, gazety 

i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, 

książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy (duże kartony 

należy powiązać i ustawić obok worków). 

• NIE WRZUCAĆ - papier powlekany folią i kalką, kartony po mleku 

i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, 

worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

tapet. 

Worek niebieski  z napisem: 

„PAPIER” 



„EKO-JAS” SPOSÓB SEGREGACJI:• WRZUCAMY: Odpady komunalne zmieszane, odpady pozostałe po 

wstępnej segregacji, porcelana, zabawki, środki z higieny osobistej, 

mokra i zabrudzona frakcja odpadów z papieru, plastiku oraz inne 

odpady, które nie dają się zakwalifikować do żadnej frakcji odpadów 

zbieranych w sposób selektywny. 

• NIE WRZUCAĆ: - szkła, butelek plastikowych, metali, makulatury, 

papy, ziemi, eternitu, gruzu, popiołu, materiałów izolacyjnych 

z budowy i remontów (styropian, wata mineralna). 

Worek czarny z napisem: 

„ODPADY KOMUNALNE 

ZMIESZANE” 



„EKO-JAS” SPOSÓB SEGREGACJI:

• WRZUCAMY: - odpady BIO „zielone” - odpadki warzywne i owocowe, 

trawa z pielęgnacji posesji i trawników, liście trociny, drobne gałązki. 

Worek brązowy z napisem:  

„BIO” 

Worek przezroczysty z napisem:

 „POPIÓŁ” 

• WRZUCAMY: Gruz z drobnych remontów wykonywanych przez 

właścicieli nieruchomości nie wymagających zgłoszenia o remoncie 

(gruz z remontów i budów wykonywane przez przedsiębiorców 

podlegają oddzielnym uregulowaniom). 

• NIE WRZUCAĆ – materiałów izolacyjnych oraz innych odpadów 

oprócz gruzu. 



„EKO-JAS” SPOSÓB SEGREGACJI:• WRZUCAMY - Gruz z drobnych remontów wykonywanych 

przez właścicieli nieruchomości nie wymagających zgłoszenia 

o remoncie (gruz z remontów i budów wykonywane przez 

przedsiębiorców podlegają oddzielnym uregulowaniom). 

• NIE WRZUCAĆ - materiałów izolacyjnych oraz innych 

odpadów oprócz gruzu. 

Worek przezroczysty z napisem:

 „GRUZ” 



„EKO-JAS” SPOSÓB SEGREGACJI:• WRZUCAMY: Opakowania po chemikaliach, 

rozpuszczalnikach, aerozolach, środkach ochrony roślin, 

olejach maszynowych, nawozach, lekach, 

przeterminowane leki, świetlówki, żarówki i inne 

powstające 

w gospodarstwach domowych. 

Worek przezroczysty 

z napisem: 

„ODPADY 

NIEBEZPIECZNE” 

„ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE” 

• WRZUCAMY: Opony (tylko z nieruchomości nie wykonujących 

działalności gospodarczej od samochodów osobowych, motocykli, 

skuterów i rowerów) do 8 sztuk, meble, sprzęt AGD, zużyty sprzęt 

elektroniczny  i elektryczny, armatura sanitarna (umywalki, sedesy), 

meble ogrodowe plastikowe, okna i drzwi z drobnych remontów. 



DZIĘKUJEMY 

ZA UWAGĘ!
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