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Rejon 2 Brzeszcze, Jauriszowice

Mtesląc:
Rełon:

I fi ilI W v W WI wil IX x XI ruI

2
A {czrarteŁ} 15 L2 L2 9 t4 11 9 13 10 8 t2 10

B (pĘtekl 16 13 13 10 15 t2 10 t4 11 9 13 11

o worki żółte i zlelone do selektyvrnej zbiót|g odpadów dodatkowo, w razie potrzeby możrra pobrać
nieodpłatnie w Agencji Komunalnej, Ul.KoŚcielna 7, tel/fax. 32-21'11247,32-2L11543
od poniedziałku do piątku w godf. od 630-1400. oraz w Punkcie Selektywnej Zbiór|s, od.padów
Komunalnych ul. Graniczna 48. (na terenie 7-a|<ładu Gospodarowania odpadami} tel.32-6135022
od poniedziałku do piątku w godz. od 7oo.2ooo' w soboty w godz. od 7oo.14oo.
o worki brązowe na odpady ńelonef ttavta, liŚcie, chwasty/w iloścl 1o sztuk na nieruchomośĆ rocznie
na7eĘ pobierać
od 630_1400.

w Agencji Komunalnej ul. Kościelna 7od poniedziałku do piątku w gadz.

r napełnione worki brą2owe należy dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiór|s' odpadów
Komunalnych.

Rejon 2A' 28 w dniu 11 kwiecteń t 12 września 2o15r.. sobota

odblór gdpadóul leomunąlngch gtpmafuoru,ch w polemnfko'ch ,

czesł.otllulość: '7 x ut tttgod?tą

ReJ.
2A

Nazwa
ulicv

Dzień
tyeodnia

ReJ.
2B

Nazwa
ulicv

Dzień
Wsodnia

Aleja Dworska nr
9.15

wtorek Dworcowa czwartek

Aleja Dworska
pozosta.łe nr

środa Duże DoĘ wtorek

Akacjowa czwartek Faracka nr 4,6
pozostałe nr są w
Ręi.4B

poniedziałek

Gałczvńskiego ooniedzia.łek [rysowa czwartek
Grunwaldzka czwartek Jaźniknr 22,26 wtorek
Grottsera czwartek Jaź;njk pozostałe nr ponied.ziałek
Hallera czwartek Janowiec wtorek
Ks.J.Popiełuszki wtorek Jaśminowa czwartek
Kręta czwa.rtek Kochanowskieso czwartek

Ęencja Komuna|na $p. z o.o.
32-620 Bzeszcze u|. Koście|na 7

tel. {32) 211-1247
fax. (32)21'1-1543 ffi;ńl3lł;f.i.Tfii|J",,*.'pr ffi "ffi t$ffff"*-ffi



Reion 2A Reion 28
Kusocińskieso wtorek Kombatantów czwartek
Narutowicza środa Kooernika czwańek
Piaski wtorek Kamieniec poniedziałek
Turystyczna
Brrsszcze

wtorek Liliowa czutartek

Woiska Polskieso czwartek Lisowce czwartek
Wvszvńskiego wtorek Lisica wtorek
Wodna wtorek ł,ekawka wtorek
Tysiaclecia czułartek Mickiewicza środa
Sw.Jana wtorek Obozowa czwartek

Piłsudskieso środa
Storczvkowa czwartek
Słowackieso Środa
Trzciniec poniedziałek
Wałowa czwańek
Wiślana wtorek
Wiśniowa nr 3o'36 wtorek
WiŚniowa oozosta-te nr poniedziałek
Wvsoiańskiego ezuraftek

o posesje obsługiwane są pr"Ez samochody o większym i mniejsąrm ton.aiu w nńaa|ru z czym
pojemniki na tej samej ulicy oprÓżniane mogą być w różne dni.
o jeżeti w dniu lvywozu wypadnie dzień Świąteczny usługa opróżnienia pojemników wykonana zostanie
w dniu poprz'edzającym Święto bądż n{póżniej w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu
świątecznym.
o odbierane będą odpady gromadzone ryĘczaie w poJemnikach.
. w pojemnikach nie wolno gromadziĆ: gruzu' ziemi, złomu, gałęn, trawy.
r poiemnik w dnirr vyvozu należY wvgtawlć prze4 pgsesje.

Zą,kres ushta Śtłrl,lą'dczongch,pozą umaqlq - od.otątnźe

1} Usługa odbionr:
' limitowanych worków brązowych na odpady zielone
. limitowanych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych

2f Uehrga odbloru i zagospodarowania:
. ponad limitowanych worków brą2owych na odpady zielone
. ponad limitowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych

3l Sprzedaż:
. plastikowych pojemników na odpady, na kółkach o pojemnoŚci 12o litrów oraz 24o litrów
' metalowych stojaków na worki do segregacji odpadÓw {podwójne oraz potrójne}
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