UWAGA

W związku z błędem w systemie generowania tras dla
brygad wywozowych uprzejmie informujemy, iż odbiór
odpadów opakowaniowych i popiołu został błędnie zapisany.
W

związku

poprawiony

z

powyższym

harmonogram,

przekazujemy
jednocześnie

ponownie

przepraszając

za powstałe niedogodności.

Z poważaniem
Dział Techniczny
P.G.K. Saniko Sp. z o.o.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – MIASTO RADZIEJÓW
DOTYCZY ULIC:


1-GO MAJA



OJCA ŚW. JANA PAWŁA II



BRZESKA



ŁOKIETKA



KOMUNALNA



PODGÓRNA



LANGIEWICZA



PŁOWIECKA



MIODOWA



ROLNICZA



MIROSŁAWSKIEGO



RZEMIEŚLNICZA

W przypadku kiedy dzień wywozu przypada na dzień wolny od pracy nastąpi przesunięcie
wywozu o jeden dzień.
Pojemnik lub worek należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu odbioru w miejsce
umożliwiające dojazd pojazdem specjalistycznym.
Nadmiar odpadów pozostawionych przy pojemnikach prosimy oznaczyć w czytelny sposób
odpowiadający rodzajowi zgromadzonych odpadów (ZMIESZANE, OPAKOWANIOWE).
Nadmiar odpadów do odbioru należy umieścić w workach/pojemnikach posiadających
odpowiednią wytrzymałość adekwatną do zawartości.
W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi
Klienta pod nr tel.: (54) 412 – 38 - … wew. 77, 78, 79, 89.

UWAGA !
Odbiór
POPIOŁU
odbędzie
się w miesiącu styczniu i marcu
w dniach, w których przypada odbiór
odpadów opakowaniowych.

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY OPAKOWANIOWE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – MIASTO RADZIEJÓW
DOTYCZY ULIC:


DOLNA



NISKA



SZPITALNA



FRANCISZKAŃSKA



OBJEZDNA



TORUŃSKA



KILIŃSKIEGO



PRZESMYK



WĄSKA



KOŚCIUSZKI



PUŁASKIEGO



ZACHODNIA



KRÓTKA



RYNEK



ZAKĄTNA



KRUSZWICKA



STROMA



ZAMKOWA



MONIUSZKI



SZEWSKA

W przypadku kiedy dzień wywozu przypada na dzień wolny od pracy nastąpi przesunięcie
wywozu o jeden dzień.
Pojemnik lub worek należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu odbioru w miejsce
umożliwiające dojazd pojazdem specjalistycznym.
Nadmiar odpadów pozostawionych przy pojemnikach prosimy oznaczyć w czytelny sposób
odpowiadający rodzajowi zgromadzonych odpadów (ZMIESZANE, OPAKOWANIOWE).
Nadmiar odpadów do odbioru należy umieścić w workach/pojemnikach posiadających
odpowiednią wytrzymałość adekwatną do zawartości.
W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi
Klienta pod nr tel.: (54) 412 – 38 - … wew. 77, 78, 79, 89.

UWAGA !
Odbiór
POPIOŁU
odbędzie
się w miesiącu styczniu i marcu
w dniach, w których przypada odbiór
odpadów opakowaniowych.

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY OPAKOWANIOWE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – MIASTO RADZIEJÓW
DOTYCZY ULIC:


CHABROWA



KWIATOWA



SŁOWACKIEGO



CHOPINA



MICKIEWICZA



ŻYTNIA



KASPROWICZA



PARKOWA



ZAWADZKIEGO



KAZIMIERZA WLK.



POLNA



ZIELONA



KS. J. WIECZORKA



PRUSA

W przypadku kiedy dzień wywozu przypada na dzień wolny od pracy nastąpi przesunięcie
wywozu o jeden dzień.
Pojemnik lub worek należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu odbioru w miejsce
umożliwiające dojazd pojazdem specjalistycznym.
Nadmiar odpadów pozostawionych przy pojemnikach prosimy oznaczyć w czytelny sposób
odpowiadający rodzajowi zgromadzonych odpadów (ZMIESZANE, OPAKOWANIOWE).
Nadmiar odpadów do odbioru należy umieścić w workach/pojemnikach posiadających
odpowiednią wytrzymałość adekwatną do zawartości.
W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi
Klienta pod nr tel.: (54) 412 – 38 - … wew. 77, 78, 79, 89.

UWAGA !
Odbiór
POPIOŁU
odbędzie
się w miesiącu styczniu i marcu
w dniach, w których przypada odbiór
odpadów opakowaniowych.

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY OPAKOWANIOWE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – MIASTO RADZIEJÓW
DOTYCZY ULIC:


ARMII KRAJOWEJ



SŁONECZNA



BECIŃSKIEGO



STACHURY



BEMA



SZYBKA



BRONIEWSKIEGO



TUWIMA



GAŁCZYŃSKIEGO



WYSPIAŃSKIEGO



NORWIDA



WYZWOLENIA



PIASTOWSKA

W przypadku kiedy dzień wywozu przypada na dzień wolny od pracy nastąpi przesunięcie
wywozu o jeden dzień.
Pojemnik lub worek należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu odbioru w miejsce
umożliwiające dojazd pojazdem specjalistycznym.
Nadmiar odpadów pozostawionych przy pojemnikach prosimy oznaczyć w czytelny sposób
odpowiadający rodzajowi zgromadzonych odpadów (ZMIESZANE, OPAKOWANIOWE).
Nadmiar odpadów do odbioru należy umieścić w workach/pojemnikach posiadających
odpowiednią wytrzymałość adekwatną do zawartości.
W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi
Klienta pod nr tel.: (54) 412 – 38 - … wew. 77, 78, 79, 89.

UWAGA !
Odbiór
POPIOŁU
odbędzie
się w miesiącu styczniu i marcu
w dniach, w których przypada odbiór
odpadów opakowaniowych.

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY OPAKOWANIOWE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – MIASTO RADZIEJÓW
DOTYCZY ULIC:


20-GO STYCZNIA



OGRODOWA



SPORTOWA



9-GO MAJA



OKRZEI



SZKOLNA



IGLEWSKIEGO



PADEREWSKIEGO



TARGOWA



CICHA



PIASKOWA



WIATRACZNY STOK



LEŚNA



ŚREDNIA



ŻWIRNA



MŁYNARSKA



SOSNOWA

W przypadku kiedy dzień wywozu przypada na dzień wolny od pracy nastąpi przesunięcie
wywozu o jeden dzień.
Pojemnik lub worek należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu odbioru w miejsce
umożliwiające dojazd pojazdem specjalistycznym.
Nadmiar odpadów pozostawionych przy pojemnikach prosimy oznaczyć w czytelny sposób
odpowiadający rodzajowi zgromadzonych odpadów (ZMIESZANE, OPAKOWANIOWE).
Nadmiar odpadów do odbioru należy umieścić w workach/pojemnikach posiadających
odpowiednią wytrzymałość adekwatną do zawartości.
W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi
Klienta pod nr tel.: (54) 412 – 38 - … wew. 77, 78, 79, 89.

UWAGA !
Odbiór
POPIOŁU
odbędzie
się w miesiącu styczniu i marcu
w dniach, w których przypada odbiór
odpadów opakowaniowych.

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY OPAKOWANIOWE

