
Hąrmonograln w}mlozu odpadów komunalnych
i zakres usług świadczqnych

przez AEe.ncię Komunalna Sp. z o.o.
w ramach umowrr z Gminą Brzeęzcze

w 2O15 r.

Rejon 4 Jawiszowice

l złelangch I x w mlesląctt:

; Iifreapoue dlń ttltt wsui 2 8. 1 2.pontedłtątek

o worki żółte i zielone do selektywnej zbiórki odpadów dodatkowo, w rańe potrzeby możrra pobrać
nieodpłatnie w Agencji Komunalnej, Ul. KoŚcielna 7, tel./fax 32-2LLL247, 32-2111543
od póniedziatku do piątku w godz. od 630 do 1400 oraz w Punkcie Selektywnej ZbiótL<t odpadów
Komunalnych ul. Graniczna 48. (na terenie Zakladu Gospodarowania Odpadami) tel. 32-6135022
od poniedaiałku do piątku w godz. od 70o.2ooo, w soboĘl w godz. od 7oo-14oo.

o worki btą3owe na odpady zielone/trawa, liŚcie, chwasĘ/w lloścl 1o sztuL na nieruchomość rocznie
na7eĘ pobierać w Agencji Komunalnej ul.Kościelna7od poniedziałku do piątku w godz.
od 630_1400.
o napełnione worki brą,zowe naleźry dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórt<t odpadów
Komunalnych.

4B w dniu 25 lrcrtetnia i 26 vrzeSnia 2O15r. - sobota
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Astrów czwartek Bielska w 17,294 wtorek
Biała nr 2'4,6'7,8 wtorek Bielska ooniedziałek
Biala pozostałe nr poniedzia.łek Bielańska nr 18 czwartek
Brrnz'osła czwańek Bielańska Środa
Bukowa czutattek Boczna nr

7,L6,2O,22,26,28,
32

czwartek

Bratków czwartek Boczna oozostałenr wtorek
Ciasna czwartek Czworaki poniedziałek
Hubala nr 3.4a.10b.19 wtorek Chodniki wtorek
Hubala pozostałe nr poniedzialek Faracka nr

r,2,3,5,7,9,Lr
numery4i6€ąw
Rei.28

poniedziałek

poniedziałek

Drobniaka czwartek Handlowa r:oniedziałek
Krzywa czwartek Jedlina Środa

tel. (32) 211-1247
fax. (32) 211-1543

Agencja Komunalna Sp. z o.o.
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o w pojemnikactr nie woinó gromadzić: gruzu'ziemi, Ąomu, gałęrt, trawy.

Usfuga odbionr:
tmitJwanych worków brą2owych na odpady ziel.o1.e.

ińito*"''ych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Usfuga odblonr I zagospodarowania: 
-

po''Ja tmitowanych worków brąpowych na odpady zielone
ponaafimitowanychodpadówbudowlanychirozbiórkowych'

Sprzedaż:
pllstikowych pojemników na odpady, na kółkach o pojemności 12o 1itrów otaz 24o litrów

*"tuto*yóh siojaków na worki do segregacji odpadów (podwójne oraa potrójne)

o posesje obsługiwane są pr"Ez samochody o większym i mniejszym tonażrr, w związku

, ć,y^iojemniki na tej samej ulicy opróżniane mog4 być w różne dni.

. uii"a Turystyczn a nr- 42,44,48,52- przynaleĘ do Rejonu 2A.

o jeżn|t w dniu w.rwozl'l wypadnie 
-dneń-świąteczny usfuga opróżnienia pojemnikówwykonana

zostanie w dniu pprzedz'ającym Święto bądi tla1póiniej w ciągu 2 dr1lroboczych następujących po

dniu świątecznym.
o odbierane bęłą odpady gromadzone uryĘcznie w poJemniĘ"h..
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tel. (32) 211-1247
fax. (32) 21'1-1543

e-mail: ak@ak.bzeszcze.Pl
www. agencjakomunalna, bzeszcze'pl

t

l-

I

I

I

Rel. 4 A r
t-

F

I
I

I

t

I

Rei. 4 B

Kobylec rtek Jana Pawła II środa
Kacza noniedzia-tek

Lioowiec człrartek
Łęcka nr
67 .92.92A,94,96,98, 1 00

piątek Końa Górka wtorek

Łecka pozostałe nr czwartek Kleparz środa

Nawsie czwartek Miodowa ooniedziałek

obrońców WesterpĘĘ czwańek Mostowa wtorek

Podlesie poniedziałek Olszyny rtt2,3,4,6,
7.12,33.334

wtorek

Pocztowa czwańek olsąrny
oozostałe nr

poniedziałek

Różlana czwańek Przncrna Środa

Słowicza czwartek Potok czwartek

Spółdzielcza wtorek Ptaśnik środa

TurysWczna wtorek Plebanska poniedzialek

Ukośna czwartek Pochyła wtorek

Wieiska czwartek Pochvła nr 2 ooniedziałek
całrartek Sienna ooniedziąłek

Zbożnwa czwańek Skrów czwańek
SkróW nr 8 wtorek
Szczotki nr 10,12 czwartek
Szczotki
pozostałe nr

środa

Styczna wtorek
Św.Marcina ooniedziałek
Trakcvina noniedziałek
Tulipanów wtorek
Wilamowska Środa
Witosa nr
27.43.74,62E

wtorek

Witosa oozostałe nr poniedziałek
Zacisze ooniedziałek
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