
UWAGA  !!!
Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp.                 

z o.o. informuje,  że
w dniu 25 października 2016 roku

zorganizowana akcja wywozu dużych gabarytów.

Prosimy o zgłaszanie gabarytów do dnia 

pod numerem tel. 33 333 8985 lub 533

Gabaryty należy wystawić 
do godz 8.00

Później wystawione odpady nie zostaną zabrane.

W Y W O Z O W I   P O D L E G A J Ą :
-  stare meble, okna, drzwi, dywany,
-  piece, sprzęt grzewczy i wszelkiego rodzaju złom,
-  zużyte ogumienia,
- urządzenia elektryczne i 

  telewizory) – kompletne
- oraz wszystkie duż
 

NIE WYSTAWIAMY  
-  odpady budowlane (styropian, papa, azbest, płyty regipsowe, 

gruz budowlany, work
zapakowane w workach).

-  części samochodowe ( zderzaki, siedzenia, deski rozdzielcze 
itp..) 

Informujemy, że po tym terminie odbiór odpadów wielkogabarytowych 
prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Żywcu ul. Bracka 51 

UWAGA  !!!
Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp.                 

z o.o. informuje,  że 

25 października 2016 roku zostanie 

zorganizowana akcja wywozu dużych gabarytów.

z miejscowości 

Ślemień 

 

Prosimy o zgłaszanie gabarytów do dnia 24.10.2016
pod numerem tel. 33 333 8985 lub 533 399 595

Gabaryty należy wystawić najpóźniej
godz 8.00 w dniu wywozu. 

Później wystawione odpady nie zostaną zabrane.

W Y W O Z O W I   P O D L E G A J Ą : 
e meble, okna, drzwi, dywany, 

ęt grzewczy i wszelkiego rodzaju złom,
yte ogumienia, 

urządzenia elektryczne i elektroniczne ( lodówki, pralki, radia,

kompletne 

oraz wszystkie duże elementy które nie mieszczą si

NIE WYSTAWIAMY  - bo nie zostaną zabrane
odpady budowlane (styropian, papa, azbest, płyty regipsowe, 
gruz budowlany, worki z popiołem, świetlówki i inne odpady 
zapakowane w workach). 

ci samochodowe ( zderzaki, siedzenia, deski rozdzielcze 

Informujemy, że po tym terminie odbiór odpadów wielkogabarytowych 
prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
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najpóźniej 

 

Później wystawione odpady nie zostaną zabrane. 
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elektroniczne ( lodówki, pralki, radia,

e elementy które nie mieszczą się w kuble 

bo nie zostaną zabrane 

odpady budowlane (styropian, papa, azbest, płyty regipsowe, 
wietlówki i inne odpady 

ci samochodowe ( zderzaki, siedzenia, deski rozdzielcze 

Informujemy, że po tym terminie odbiór odpadów wielkogabarytowych 
prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 


