
Ceków-Kolonia 21.03.2018r

KURENDA

Dla miejscowości:
BEZNATKA, KAMIEŃ-KOLONIA, KAMIEŃ, MAGDALENÓW, MORAWIN, ORZEŁ,
CIERPIATKA, BYSTREK, KOREK, KOSMÓW, KOSMÓW-KOLONIA, MALCÓWKA,
PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK

Wójt Gminy przypomina że w dniach
06.04.2018r odbierane będą:

• Odpady  wielkogabarytowe  –  (  sprzęt  RTV,  AGD,  meble,  wykładziny,
dywany, itp.) max – 5 sztuk, po uprzednim zgłoszeniu 2 dni przed planowanym
terminem odbioru przez właściciela nieruchomości lub zarządcę na nr telefonu 62 762
37 01 lub email jartex@op.pl i wystawieniu odpadów przed posesję w wyznaczonym
terminie do godziny 7.00.

W czasie opadów atmosferycznych gabaryty m.in. wersalki, fotele, dywany,
wykładziny itp. należy zabezpieczyć folią.

04.04.2018r odbierane będą:
• komunalne odpady niebezpieczne,  przeterminowane leki,  oleje i  tłuszcze,

przenośne baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
chemikalia,  opakowania po farbach i  środkach ochrony roślin,  opony od
samochodów osobowych  odbierał  będzie Mobilny  Punkt  Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy:

• OSP Kosmów w godz. 08.10-09.00,
• OSP Kamień w godz. 09.15-10.00,
• OSP Morawin w godz.10.15-11.00,
• obok sklepu Szadek w godz.11.15-12.00

16.04.2018r odbierane będą:
• Odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  powstałe  w  wyniku  prowadzenia

drobnych robót budowlanych (max do 500 kg), po uprzednim zgłoszeniu 2 dni
przed  planowanym  odbiorem  przez   właściciela  nieruchomości  lub  zarządcę  na  nr
telefon 62 762 37 01  lub email jartex@op.pl i wystawieniu odpadów przed posesję w
wyznaczonym terminie do godziny 7.00.

   Wójt Gminy

                 /-/ Mariusz Chojnacki

Ceków-Kolonia 21.03.2018r



 KURENDA

Dla miejscowości:
BIELAWY,  HUTA ,JEZIORO,  KUŹNICA,  NOWA PLEWNIA,  NOWE  PRAŻUCHY,
ODPADKI,  ORLI  STAW,  PRZESPOLEW  KOSCIELNY,  PRZESPOLEW  PAŃSKI,
STARE  PRAŻUCHY,  ŚWIDLE,  CEKÓW,  CEKÓW-KOLONIA,  GOSTYNIE,
OLENDRY, RADZANY, SZADYKIERZ

Wójt Gminy przypomina że w dniach
06.04.2018r odbierane będą:

• Odpady  wielkogabarytowe  –  (  sprzęt  RTV,  AGD,  meble,  wykładziny,
dywany, itp.) max – 5 sztuk,  po uprzednim zgłoszeniu 2 dni przed planowanym
terminem odbioru przez  właściciela nieruchomości lub zarządcę na nr telefonu 62 762
37 01 lub email jartex@op.pl i wystawieniu odpadów przed posesję w wyznaczonym
terminie do godziny 7.00.

W czasie opadów atmosferycznych gabaryty m.in. wersalki, fotele, dywany,
wykładziny itp. należy zabezpieczyć folią.

• Odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  powstałe  w  wyniku  prowadzenia
drobnych robót budowlanych  (max do 500 kg), po uprzednim zgłoszeniu 2 dni
przed planowanym terminem odbioru przez  właściciela nieruchomości lub zarządcę na
nr telefon 62 762 37 01 lub email jartex@op.pl i wystawieniu odpadów przed posesję w
wyznaczonym terminie do godziny 7.00.

27.04.2018r odbierane będą:
• komunalne odpady niebezpieczne,  przeterminowane leki,  oleje i  tłuszcze,

przenośne baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
chemikalia,  opakowania po farbach i  środkach ochrony roślin,  opony od
samochodów osobowych  odbierał  będzie Mobilny  Punkt  Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy:

• koło świetlicy w Kuźnicy w godz. 8.10-9.00,
• OSP Ceków w godz. 9.15-10.00,
• OSP Przespolew Pański w godz. 10.15-11.00,
• stary kościół Stare Prażuchy w godz. 11.15-12.00,

           Wójt Gminy

                 /-/ Mariusz Chojnacki


