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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnejw Mi|Ówce zawiadamia mieszkańcÓw M|LÓWKI,
ie w dniach od 19 do 22 maja (tj. od poniedziatku do czwartku) 2014 roku nastąpi nieodpłatny
od biÓr odpadow wie|kogabarytowych.

Ww dniu odbierane będą następujące odpady:
- stare, zuŻyte meb|e, dywany, wykładziny podłogowe;
- okna, drzwi, ościeinice, rynny;
- zuŻyty sprzęt e|ektryczny i e|ektroniczny;
- zuŻyte opony - tylko opony z samochodów osobowych !!! .

odbiory będą odbywać się w następujących dniach wzdłuż ulic:

1' Mi!ówka Górna - 19.05 .2014r. . odpady naleŻy wystawiaÓ wzdłuŻ ulic:
Beskidzka . powyżej przejazdu koIejowego, Górska, Graniczna, Jagiellońska . powyżej 1rzeiazdu
kolejowego, Kolonia Prusów, Krzywa, Leśna, ogrodowa, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Tańaczna,
Turystyczna, Wąska, Wik! i niarska, Wesoła, Wspól na, Zie|ona.

2' Milówka Dotna - 20.05.2014r. . odpady na|eŻy wystawiaĆ wzdłuŻ u|ic:
Beskidzka. poniżej przejazdu kolejowego, Boczna, Dębowa, Ha!lera, Jana Kazimierza, Jasna,
Kaf|arska, Kałużza, Kamienna, Jana Kazimierza- ponlżej ronda, Kolejowa, Plażowa, Polna, Torowa,

Wiezbowa, Witosan Wodna.

3. Mi!ówka centrum - 21.05.201 4r. . odpady na|eŻy wystawiaĆ wzdłui ulic:
1 Maja, Czarna, Długa, Dworcowa, Garncarska, Jagie|Iońska - poniżej prĄazdu kolejowego, Jana
Kazimierza,Łęgowi, Miodowa, Nowa, Parkowa, Piastowska, Piekarska, Piwowarska, PIac Wolności,
Ryn kowa, S po ńowa, Szczotki, Szkol n a, Tys iąc lecia, Zaclsze.

4. Mitówka osiedte - 22.05.2014r. . odpady na|eŻy wystawiaĆwzdłui ulic:
Brzozowa, Bukowa, Grunwaldzka, Jodłowa, Kasztanowa, Limbowa, Llpowa, Nad Borami, Mostowa,
Potokowa, Rzeczna, Targowa.

Dodatkowo w/w dniach odpady można dostarcryó nabazę PsZoK GZGKw Milówce
/dawna oczyszcza|nia ścieków/ prry ul. Grunwaldzkiej w Miló*"" w godz. od 800 do 1400

UWAGA!!!
Przvpominamv. że należv wvstawiaó tvlko wvmienione odpadv.
wystawione odpady inne niż wvmienione nie będa odbierane.

Prosimy nie wystawiać odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej m.in. wulkanizacji' blacharstwa
samochodowego itP.

odbiór Ęch odpadów może zostać wykonany przez GZGK w Milówce na osobne zlecenie, za odpłatnością.

Gromadzone odpady nie mo gą utrudniaó ruchu i zagr aŻaó j e go bezpieczeństwu.

Powinny takŻebyć wystawione w miejscu umożliwiającym załadunękna duŻy samochód cięiarowy.

Informuj e my, iżt odpady wielko gabarytowe na|eĘ wystawiać do godz. 1 0 : 00.
Po tym terminie odpady nie będą odbierane.
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