
   KURENDA 

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że w dniu  

 30 maja 2016 r.  

(dla miejscowości: Młynisko, Krzyżówki, Emilianów, Józefina, Murowaniec, Osuchów, 

Osuchów Parcela, Pośrednik, Zosina, Pietrzyków, Dębsko, Dębsko Ośrodek, Dębsko 

Ostoja, Dębsko Dosinek, Bogdanów, Nowy Nakwasin, Rogal, Stary Nakwasin)  

   

odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych (tj. meble, 

wersalki, wykładziny, dywany, kompletny sprzęt RTV i AGD itp.) o max. 

wadze do 100 kg. Każdy mieszkaniec chcący skorzystać z odbioru 

odpadów zobowiązany jest to zgłosić minimum 2 dni przed 

planowanym terminem odbioru pod numer tel. 62 7671032, 62 

7679921 lub e-mail: wom@puk.net.pl celem ustalenia sposobu ich 

odebrania z terenu nieruchomości, a następnie w dniu odbioru 

wystawić przed wejście na teren nieruchomości w wyznaczonym 

terminie do godziny 630. 

  Zostanie również przeprowadzona zbiórka odpadów 

niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

chemikaliów, opon samochodowych, baterii, akumulatorów, 

przeterminowanych leków oraz odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych o max. wadze do 100 kg. 

Odpady te należy dostarczyć do mobilnego punktu zbierania w  

- Tymianku ( PSZOK) – 30 maja 2016 r., w godz. 800- 1600. 
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