
Gminny  Zakład
Gospodark i  KomunaInej  w Mi lówce

u l .  J ana  Kaz im iena  123
34-360 Mi|ówka

te l . 33  861  53  23  f ax  33  863  76  00
NIP  553 -251 .19 .27  Regon  243129393 oGŁoSZENIE

W sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Gminny Zakład Gospodarki Komuna|nej w Milówce zawiadamia mieszkańcÓw MlLoWKl,
ie w dniach od 20 do 23 maja (tj' od poniedziałku do czwańku) 2013 roku nastąpi nieodpłatny
od biÓr od padów wieIkogabarytowych.

Ww dniach odbierane będą następujące odpady:
- ZuŻyty sprzęt e|ektryczny i e|ektroniczny /m.in. te|ewizory, monitory, |odowki, pra|ki, radia, kuchenki

elektryczne, elektryczno-gazowe itp./ - nie zdekompletowane !!!
- meb|e, dywany, wykładziny podłogowe, okna, drzwi, oŚcieinice, rynny;
- zuŻyte opony - ty|ko opony z samochodów osobowych !!!

odbiory będą odbywać się w następujących dniach wzdłuż u|ic:

1. Milówka Górna - 20.05.2013r. . odpady na|eŻy wystawiaÓ wzdłuŻ u|ic:
Beskjdzka . powyżej przejazdu kolejowego, Górska, Graniczna, Jagiellońska . powyżej pzejazdu
kolejowego, Kolonia Prusów, Krzywa, Leśna, ogrodowa, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Tańaczna,
Tu rystyczna, Wąska, Wi k| in ia rska, Wesoła, Wspólna, Zielona.

2' Milówka Dolna . 21.05.2013r. . odpady na|eŻy Wystawiac wzdłuz u|ic:
Beskidzka . poniżej przĄazdu koIejowego, Boczna, Dębowa, HaIlera, Jana Kazimlerza, Jasna,
Kaflarska, Kałużza, Kamienna, Jana Kazimieza- poniżej ronda, Kolejowa, P|ażowa, Polna, Torowa,
Wąska, Wierzbowa, Witosa, Wodna.

3. Milówka centrum . 22.05,2013r. . odpady na|eŻy Wystawiac wzdłuz u|ic:
1 Maja, Czarna, Długa, Dworcowa, Garncarska, JagieI|ońska - poniżej przejazdu kolejowego, Jana
Kazimierza, Łęgowa, Miodowa, Nowa, Parkowa, Piastowska, Piekarska, Piwowarska, PIac Wo|ności,
Ryn kowa, S pońowa, Szczotkl, Szko l n a, Tys iąc lecia, Zacisze.

4' Milówka osledle - 23.05.2013r. . odpady na|eŻy WystawiaÓ wzdłuŻ u|ic:
Brzozowa, Bukowa, Grunwaldzka, Jodłowa, Kasztanowa, Limbowa, Lipowa, Nad Borami, Mostowa,
Potokowa, Rzeczna, Targowa.

Dodatkowo w/w dniach odpady można dostarczyć nabazę GZGK w Milówce
/dawna oczyszcza|nia ścieków/ prry ul. Grunwaldzkiej w Milówce w godz. od 800 do 1400

UWAGA!!!
Przvpominamv. że należv wystawiać tvlko wvmienione odpadv.
Wvstawione odpady inne niż wvmienione nie będa odbierane.

Prosimy nie wystawiać odpadów z prowadzonej działalności gospod arczej m.in. wulkanizacjio blacharstwa
samochodowego itp.

odbiór tych odpadów może zostać wykonany przezGZGK w Milówce na osobne zlecenie, za odpłatnością.

Gromadzone odpady nie mogąutrudniaó ruchu i zagraŻaijego bezpieczeństwu'
Powinny takiebyó wystawione w miejscu umożliwiającym zał'adunekna duŻy samochód cięzarowy.

Informujemy,iż, odpady wielkogabarytowe na|eĘ wystawiać do godz. 10:00.
Po tym terminie odpady nie będą odbierane.
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