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. wor[i żótte i zielone do selektywnej zbiórki odpadów dodatkowo, w razie potrzeby można pobrać
nieodpłatnie w Agencji Komunalnej, ul. KoŚcielna 7, tel./fax 32-2111'247, 32-2111543
od poniedziałku do plątku w godz. od 630.1400. oraz w Punkcie SelekĘwnej Zbiórlo' odpadów
Komunalnych ul. Graniczna 48.l (na terenie Zakładu Gospodarowania odpadamil te|.32-6135022 od
poniedzialku do piątku w godz.od7m.2om'w soboty w godz. od 7oo-1400.

o rorki brązowe na odpady zielone/trawa, liŚcie, chwasty/w llości 1o sztuk na nieruchomoŚć roczrrie
naleĘ pobierać w Agencji Komunalnej ul. Kościelna 7od poniedziałku do piątku w Eodz.
od 630-1400.
o napełnione worki brą2owe nalezy dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnej ZbiÓrL<l' odpadów
Komunalnych.

odbiór odpądóul wiellcp,ąahąryftoul.łz,ch, zużlgteqo . spl?Rtłt e|eląrucznego
ł elelctronlczneąo. zużTtltch opgn uułqcznle z poląacóu, osobourych :

3A w dniu 18 twietnia l 19 września 2o15r. - sobota

odblór odpądóu |amung.lngch' gtTilW.dz,onvch u, polermn;l|cgc'h
czestotllulośó: 7 x w tttgodnlu

3A
Nazwa
ulicy

Dńei
tveodnia

Budy sobota
Borowa nr
28.30.36.38,40,4.t

wtorek

Borowa pozosta-te nr sobota
Bór sobota
Grzvbowa sobota
Harmęska sobota
Koleiowa wtorek
Klonowa wtorek
[a.chowicka sobota
Łagodna sobota
ł'abędna carartek
Mfuńska wtorek
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Relon 3A
Nazieleńce nr 6'8.Lo.|6,42 A czwartek
Nazieleńce nozostałe nr wtorek
odlesła sobota
Olszvnki wtorek
ofiar oświęcimia nr
24,26,59,
59a,63,67,7 1,7 3,7 5,7 5a,77,
7 7 a,7 9,7 9a,8 1,82,83a,83c,8
4.9 I.93.97.99. 10 1. 103

sobota

ofiar oŚwięcimia pozostałe
nr

wtorek

Podgórze czwartek
Prosta sobota
Pankowicka sobota
Piekarska wtorek
Partvzantów wtorek
Pszczvńska nr 27.3.I wtorek
Pszczvńska poniedzia-tek
Siedliska wtorek
Strażacka sobota
Sw.Woiciecha od nr 63 czwartek
Zaborrn czwartek

o posesje obsfugiwane są pt?Ez samochody o większym i mniejszrym tonażrr, w zuiry,ku z czyrn' pojemniki
na tej samej ulicy opróżniane mogą być w różne dni.
o ulica ofiar oświęcimia podzielona jest na 2 rejony : Rejon I. A * posesje od ronda do torÓw'
Rejon 3 A - posesje 

"'atorami. 
Ulica Św. Wojciecha do nr 61 _ Rejon 1B, od nr 63 - Rejon 34.

o jeżn|i w dniu wywozu wypadnie dzietl' świąteczny usługa opróżnienia pojemników wykonana
zostanie w dniu poprzedz.ającym Święto bądz nąipoźniej w ciągu 2 dni roboczych następujących po
dniu świątecznym.
r odbierane Ędą odpady gromadzone rryĘczaie w poJemniLacb
r w pojemnikach nie wolno gromadzić: gruzu, ziemi, ztomu, gałęzi, trawy.
r poiemalŁ v dniu wy.rozu naleźr qrystagió przed.posesie.

Ząkres ushlq śwlądczoruIcll pozq umou,q, . odPłątnte

1l Ushrga odblonr:. limitowanych workÓw brą2owych na odpady zielone f
. lirnitowanych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych

2f Ushrga odbionr i zagospodarowania:. ponad limitowanych worków brą2owych na odpady zielone. ponad limitowanych odpadÓw budovrlanych i rozbiórkowych

3l $przedaż:
. plastikowych pojemników na odpady, na kółkach o pojemności 120 litrów oraz 24a fitrów
' metalowych Śtojaków na worki do segregacji odpadów (podwójne oraz potrójne)
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