
 

 

 

 

Warto wiedzieć! 
• Odpady wystawiaj w dniu zwózki przed godziną 7:00 według daty 

wyznaczonej w harmonogramie. 

• Pamiętaj, Ŝe niewystawienie śmieci w dniu zwózki nie zwalnia 
z opłat za nasze usługi. 

• Do odpowiednich worków wrzucaj tylko surowce wymienione 
w harmonogramie. Pozostałe odpady wrzucaj do pojemników 
lub worków na odpady komunalne. Tylko właściwa segregacja jest 
warunkiem otrzymywania worków na surowce. 

• Pamiętaj, aby worek na surowce wykorzystać w pełni! W tym 
celu zgniataj plastikowe butelki i ponownie je zakręcaj. 

• Przestrzegaj miesięcznego litrowego limitu wystawianych 
odpadów komunalnych zmieszanych (balastu) określonego 
w umowie. KaŜdy wystawiony ponad limit worek jest obciąŜany 
dodatkową opłatą lub nie jest odbierany. 

• Tylko dobrze posegregowane surowce są odbierane bezpłatnie. 
KaŜdy worek źle posegregowanych surowców jest traktowany 
jako balast i jeŜeli nie mieści się w miesięcznym limicie 
wystawianych odpadów, jest obciąŜany dodatkową opłatą 
lub nie jest odbierany. 

• Warunkiem bezpłatnego odbioru surowców wtórnych jest 
posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych i płacenie 
za te usługi. 

 

 

Uwaga! 

Odpady niebezpieczne takie jak:  
zuŜyty sprzęt RTV, AGD, elektryczny i elektroniczny w 2012 roku 
odbierane będą na bieŜąco w dniach zbiórki odpadów komunalnych. 

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą według potrzeb na 
zlecenie, zgodnie z zapisem umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
Sp. z o.o. w Krzeszowie 

ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów 
tel. (15) 879-83-04 
fax (15) 879-87-91 

e-mail: zgk@rz.com.pl 
 

           ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE 

 

GOSPODARKA ODPADAMI: 

• ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

• SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

• ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (ZUśYTEGO SPRZĘTU RTV, 

AGD, ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO) 

• SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH 

• WYNAJEM POJEMNIKÓW KP-7 

• WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH 

 

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA: 

• WYDOBYCIE I UZDATNIANIE WODY 

• ZAOPATRZENIE MIESZKAŃCÓW W WODĘ 

• ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

 

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE: 

• DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEśY DO SZKÓŁ 

• PRZEWOZY OKAZJONALNE AUTOKARAMI 

• USŁUGI KOPARKO- SPYCHARKĄ 

• USŁUGI MINI-KOPARKĄ 

• WYKONYWANIE PRZYŁĄCZY WODNYCH I KANALIZACYJNYCH 

• ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 

 


