Zasady segregowania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Pakosławice
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Pozostałe rodzaje odpadów
 odpady wielkogabarytowe oraz meble i opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór bezpośrednio z nieruchomości - 1 raz w roku
 przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia – 1 raz w roku na zasadach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
 odpady budowlane i rozbiórkowe - za dodatkową opłatą zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/224/13 z dnia 28 marca 2013r. w wysokości 200 zł za 1Mg.

