Harmonogram rrrywozu odpadów komunalnvch
i zakres usfug świadczonygh
przez Agencię Komlrnalną Sp. z o.o.
w ramach umowlr z GminarBrzes?c4
w 2O15 r.

Rejon 3 B Przecieszyn'Wilczkowice, Zasole' slridziń
odbtór od{tgdóul . selelfrulnte z,ebrqrych w foltowttch 'ulorkoleh żiltuch
t ztel'ongch 7 x w mtestaąl:
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o workl żółte t zielone do selektywnej zbiórki odpadów dodatkowo, w razie potrzeby r:.lożna pobrać
nieodpłatnie w Agencji Komunalnej, Ul' KoŚciebra 7, tel./fax 32.2LII247, 32-2It 1543
od póniedziałku do piątku w Eofu. od 630-1400. oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów
Komunalnych ul. Graniczna 48 ( na terenie Zakladu Gospodarowania Odpadami ) tel.32-6135022
od poniedziatku do piątku w godz. od 70o.2oo0'w soboty w godz. od 7o0-140o.

r worLi btązore na odpady zielone/trawa, liście,chwasty/w ilościlo sztuk na nieruchomośó rocznie
na7eżry pobierać W Agencji Komunalnej ul. KoŚcielna 7 od poniedziałku do piątku w godz.

od 630-1400.
o napełnione worki br@owe nalezy dostarczyó na własny koszt do Punktu SelekĘwnej ZbiÓrl.s' odpadów
Komunalnych.

odblór odpądóul uńelkoqabąnltourue,L zużllteąo sptzętłr el.etętryczneąo
Wqcznle z polązdóu osobou,l,ch.:
kwietnia i 19 września2o15r. . sobota ł
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Graniczna
Długa, Folwarczna, Fredry, Groblowa, Jodłowa, Kwiatowa,
Muzyczrta, Norwida, Nosala, Orzechowa, Orzeszkowej,
Owocowa, Pogodna, Płotnickiej, Rolnicza, Rzemieślnicza,
Sadowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szybowa,
Topolowa, Wyzwolenia, Wąska, Wrzosowa, Łukowa,
Zavńszy Crarllego, Żołędziowa

Agencja Komunalna Sp. z o.o.
32.620 Bzeszcze u|' Kościelna 7

tel. (32)211-1247
fax. i32) 211-1543
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WILCZKOWICE

Karola R4czki, Kolonia, Młynarska, oŚwięcimska,
Podlaska. Starowieiska. Zamodowa' Łakowa

pĘteL

ZASOLE

Armii Krąiowej pozostałe [f, Gołębia, Jasna, Kostka środa
JagiełĘ pozostałe nr, Radosna, ZłoĘch Łanów, Łęcka
pozostałe nr
Armii Krajowej nr 19, 34,36,40
pĘteL
Ojca Maksymiliana Kolbe, Pogranicze, Wypoczynkowa,
?ałęczł,Łęcka nr 28,32,33,37 4"l', Kostka JagreĘ nr 6,
17a,67

SIfiDZIfr
Cicha, Majowa, Maniska, oświęcimska, Piwna, Podlipie,
Pogranicze, Solna, Wypoczynkowa, Wyzwolenia, Zakole,
Zakątek, Ślepa, Świerkowa

pĘtek

o posesje obsługiwane są pffRz' samochody o więksąym i mniejszym tonażtr, w zwią2ku z (zym
pojemniki na tej samej ulicy opróżniane mogą być w róźne dni
o jeżicln w dniu WJrwozu wypadnie dńen Świąteczny usługa opróżnienia pojemników wykonana
zostanie w dniu poprzłdz'ającym świętobądż nąjpóźnĘ w ci4gu 2 dni roboczych następujących po
dniu świąteczn5rrn.
o odbierane będą odpady gromadzone uryĘcznie w poJemnikach
o w pojemnikach nie wolno gromadzić: $Uil, ziemi, złomu, gałęzi, trawy
o poiemnik r dnlu vlrwozu należy wystawló prąed posesie

Zą,kres ushtq śu,igdczongch pozą umou,q,. odpłątnle
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Ushrga odbioru:
limitowanych worków brą2owych na odpady zielone
limitowanych ilościodpadów budowlanych i rozbiórkowych

2| Usługa odbionr l zagospodarowania:

.
.

ponad limitowanych worków brą7oqych na odpady zielone
ponad limitowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych

f
3l $pruedaż:
. plastikowych pojemników na odpady, na kółkach o pojemności 12o litrów oraz 24o
. metalowych stojaków na worki do segregacji odpadów (podwójne oraz potrójne)

o.o.
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Agencja Komunalna Sp. z
32.620 Bzeszcze u|' Koście|na

iel. (32)
fax,

211-1247

(32)211.1543

litrów

e-mail: ak@ak.bzeszcee.pt

www.agencjakomuna|na.bzeszcze.p|
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