Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
i zakres usług świadczonych
przez Agencję Komunalną Sp. z o.o.
w ramach umowy z Gminą Brzeszcze
w 2018 r.
Rejon 3 B Przecieszyn, Wilczkowice, Zasole, Skidziń
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● worki żółte i zielone do selektywnej zbiórki odpadów dodatkowo, w razie potrzeby można pobrać nieodpłatnie
w AgencjiKomunalnej,ul.Kościelna7,tel./fax32-2111247,32-2111543 od poniedziałku do piątku w godz. od 700-1400.
oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Graniczna 48 ( na terenie Zakładu Gospodarowania
Odpadami)tel.32-6135022 od poniedziałku do piątku w godz. od 700-2000, w soboty w godz. od 700-1400.
● od dnia 01.07.2017r. wprowadzono dodatkowe worki niebieskie na odpady typu papier, makulatura
oraz opakowania tetra pack, wywóz odbywać się będzie razem z workami żółtymi i zielonymi.
● worki brązowe na odpady zielone/trawa, liście, chwasty/w ilości 10 sztuk na nieruchomość rocznie należy
pobieraćwAgencjiKomunalnejul.Kościelna7odponiedziałkudopiątkuwgodz. od 700-1400.
● napełnione worki brązowe należy dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
-do worków zielonych wkładamy szkło opakowaniowe (butelki, słoiki itp.) szkło puste i bez zakrętek
-do worków żółtych wkładamy tworzywa sztuczne oraz metal (puszki) pojemniki i butelki bez zawartości
-do worków niebieskich wkładamy makulaturę oraz opakowaniami Tetra Pack nie wkładamy pieluch, ręczników,
chusteczek oraz zatłuszczonego papieru

Odbiór
odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
i elektronicznego, zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych :

elektrycznego

Rejon 3 B w dniu 21 kwietnia i 22 września 2018r. – sobota
- nie odbieramy odpadów budowlanych, w tym okien oraz odpadów ceramicznych z łazienek

Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach
częstotliwość: 1 x w tygodniu
Rejon 3B
PRZECIESZYN
Graniczna
Długa, Folwarczna, Fredry, Groblowa, Jodłowa, Kwiatowa,
Muzyczna, Norwida, Nosala, Orzechowa, Orzeszkowej,
Owocowa, Pogodna, Płotnickiej, Rolnicza, Rzemieślnicza,
Sadowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szybowa,
Topolowa, Wyzwolenia, Wąska, Wrzosowa, Łukowa,
Zawiszy Czarnego, Żołędziowa

Dzień
wywozu
wtorek
piątek

WILCZKOWICE
Karola Rączki, Kolonia, Młynarska, Oświęcimska,
Podlaska, Starowiejska, Zagrodowa, Łąkowa

piątek

ZASOLE
Armii Krajowej pozostałe nr, Gołębia, Jasna, Kostka
Jagiełły pozostałe nr, Radosna, Złotych Łanów, Łęcka
pozostałe nr
Armii Krajowej nr 19, 34, 36, 40
Ojca Maksymiliana Kolbe, Pogranicze, Wypoczynkowa,
Załęcze, Łęcka nr 28,32,33,37 41, Kostka Jagiełły nr 6,
17a,67

środa
piątek

SKIDZIŃ
Cicha, Majowa, Maniska, Oświęcimska, Piwna, Podlipie,
Pogranicze, Solna, Wypoczynkowa, Wyzwolenia, Zakole,
Zakątek, Ślepa, Świerkowa

piątek

● posesje obsługiwane są przez samochody o większym i mniejszym tonażu, w związku z czym pojemniki na tej
samej ulicy opróżniane mogą być w różne dni
● jeżeli w dniu wywozu wypadnie dzień świąteczny usługa opróżnienia pojemników wykonana zostanie w dniu
poprzedzającym święto bądź najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu świątecznym.
● odbierane będą odpady gromadzone wyłącznie w pojemnikach
● w pojemnikach nie wolno gromadzić: gruzu, ziemi, złomu, gałęzi, trawy
● pojemnik w dniu wywozu należy wystawić przed posesję

Zakres usług świadczonych poza umową - odpłatnie
1) Usługa odbioru:
▪
limitowanych worków brązowych na odpady zielone
▪
limitowanych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
2) Usługa odbioru i zagospodarowania:
▪
ponad limitowanych worków brązowych na odpady zielone
▪
ponad limitowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych
3) Sprzedaż:
▪
plastikowych pojemników na odpady, na kółkach o pojemności 120 litrów oraz 240 litrów
▪
metalowych stojaków na worki do segregacji odpadów (podwójne oraz potrójne)

