
Wójt Gminy Jeżów Sudecki zawiadamia, 
 

zgodnie z treścią §6 Uchwały Nr XXV/141/2013 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia    
29 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeżów Sudecki             
i zagospodarowania tych odpadów, że w sobotę, dnia 

 
12 października 2013 r. 

na terenie Gminy Jeżów Sudecki 
 
odbędzie się zbiórka: 
- odpadów wielkogabarytowych;  
-zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;                            
-niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalników, lamp, olei, 
tłuszczy, farb, tuszy, leków, zużytych baterii i akumulatorów do Mobilnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Kontenery do zbiórki 
wyżej wymienionych odpadów zostaną ustawione w następujących miejscach i 
godzinach: 
 
SIEDLĘCIN: 
1. Plac naprzeciwko posesji  

ul. Górna nr 36     od godz. 08.00 do godz. 10.00. 
 

2. Plac naprzeciwko posesji  
ul. Topolowa nr 4    od godz. 10.30 do godz. 12.30. 

 
3. Skrzyżowanie ulic 

Ogrodowej i Płoszczyńskiej  od. godz. 13.00 do godz. 13.45. 
 
 
WRZESZCZYN: 
1. Pętla autobusowa    od godz. 14.00 do godz. 15.00. 
 
 
DZIWISZÓW: 
1. Pętla autobusowa    od godz. 08.00 do godz. 10.00. 
2. Plac koło kościoła    od godz. 10.30 do godz. 12.30. 
3. Plac przy posesji nr 6   od godz. 13.00 do godz. 15.00. 
 
PŁOSZCZYNKA: 
1. Plac koło garażu naprzeciwko 

posesji nr 78             od godz. 08.00 do godz. 08.30. 
 
PŁOSZCZYNA: 
1. Zatoka autobusowa przy RSP  od godz. 08.45 do godz. 10.00. 
 



 
JANÓWEK: 
1. Zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu 

na Rząśnik     od godz. 10.30 do godz. 12.30. 
 
CHROŚNICA: 
1. Plac przy wjeździe na cmentarz  od godz. 13.00 do godz. 15.00. 
 
JEŻÓW SUDECKI: 
1. Parking za Domem Ludowym,  

przy Orliku, zjazd z ul. Długiej                 
na ul. Szkolną     od godz. 07.00 do godz. 10.00. 
 

2. „Trójkąt” na ul. Polnej   od godz. 07.00 do godz. 10.00. 
 

3. Plac przy sklepiku, ul. Długa 29A,  
obok punktu selektywnej  
zbiórki odpadów    od godz. 08.00 do godz. 10.00. 

 
 
CZERNICA: 
1. Plac koło remizy strażackiej  od godz. 11.00 do godz. 13.00. 
2. Parking przy dzwonnicy   od godz. 11.00 do godz. 13.00. 
 
 
 
 

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego w celu potwierdzenia 
zamieszkania na terenie Gminy Jeżów Sudecki. 
 
Odpady komunalne z terenu Gminy Jeżów Sudecki odbiera Konsorcjum KOMSIM 
utworzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Simeko Sp.   
z o.o.,  z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 161/163, tel. 75 64 20 100, fax 75 64 20 105. 
 
W przypadku wątpliwości, zapytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat 
gospodarki odpadami udzielają pracownicy Urzędu Gminy osobiście (pok. nr 107) lub 
telefonicznie pod numerem 757 -132 -254, -255, -257 (wew. 141). 
 

                WÓJT GMINY  
       /-/  Edward Dudek 

 


