HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW GMINA TRZESZCZANY
OD 01.11.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach informuje
mieszkańców Gminy Trzeszczany, że od dnia 2013-07-01 rozpoczynamy działalność
w zakresie odbioru odpadów stałych z terenu Państwa gminy. Wszyscy – i my i Państwo
musimy dołożyć starań, aby sprostać wymaganiom nowej ustaw o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie oraz regulaminowi opracowanemu i przyjętemu w Państwa Gminie.
Licząc na dobrą współpracę, przypominamy o kilku zasadach obowiązujących w roku 2013.
Ze swojej strony dołożymy starań aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej
problemowy.
Wymagania:
1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż
5 metrów od krawędzi jezdni KONIECZNIE przed godziną 7°° w dniu wywozu w sposób nie
powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.
2. Nie wystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!).
W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki będą odbierane bezpośrednio
z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady lub UG
Trzeszczany.
3. Nie odebranie pojemnika z winy Klienta (nie wystawiony pojemnik) nie wstrzymuje
konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.
4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na
terenie Gminy Trzeszczany. Butelki plastikowe należy zgnieść. Opakowań szklanych nie
rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie, sokach winny być czyste, bez etykiet ( zasady
segregacji w załączeniu). Zbiórka selektywnie zebranych odpadów odbywać się będzie w
dniach 4 i 5 WRZEŚNIA oraz 4 i 5 GRUDNIA 2013. Odpady wielkogabarytowe i zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór w dniu 16 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
Prosimy o zrozumienie i współpracę.
Z poważaniem
Zarząd i Pracownicy Spółki
W załączeniu przesyłamy harmonogram wywozu nieczystości stałych od 01-11-2013 do 31-12-2103 r.
Kontenery KP-7 oraz odpady budowlane (remontowe) będą odbierane na zgłoszenie.

PUK Sp. z o.o. w Tyszowcach zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu po
wcześniejszym uzgodnieniu terminów z Urzędem Gminy Trzeszczany.
Miejscowość
Termin wywozu L 110, SM1100, MGB 240
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