
URZAf〕 MIE」sxI
W Knyszyllie

謂雰臨 ittЪdЫoru mebli, odpad6w
elektronicznego

wielkogabarytowych, zuirytego sprzgtu elektrycznego i
z terenu gm. Knyszyn w 2017 roku.

ルrmJ“ zbJびrkt

26 czerwca20l7r.

ル衝塗 cθ″θ」ご

11-go Listopada, Daszytiskiego, Dmowskiego, Grodzieriska, Jagielloriska, Jagielly, Konopnickiej,
Krolowej Bony, tr qkowa, Mickiewicza, Nowa, Osiedlowa, Pilsudskiego, Pocztowa, Podlaska, polna,
P 61no cna, Radzi will6wny, S i enki ew icza, Zy gmunta Augusta

27 czerwca2Dl7r. Bialostocka, Chwalczewskiego, Goni4dzka,Ko6cielna, ks. Junga, Legionowa, Obozowa, poludniowa,
Rynek, Starodworna, Szkolna, Tyko cka, Zamkowa, Zamoyskiego

28 czerwca20l7r. Knyszyn Zamek

Chobotki- rt rryZ
Gr4dy - plac przed zlewnia mleka
Guzy- plac przed zlewni1 mleka,
Jaskra- plac przed zlewniq mleka,
Nowiny Kasj erskie- plac przed klubem,
Nowiny Zdroje- przed posesja sohysa,
Poniklica- przed posesj4 sottysa,
Wodzil6wka- plac przed zlewniq mleka w Gr4dach,
Zofrowka- plac przed zlewnia mleka,
Cis6wka- przed posesj4 nr 62

29 czerwca}Dl7r.

30 czerwca 2017r. Czechowizna- pr zed posesj 4 soltysa,
Lewonie Kolonia- przy kapliczce,
Ogrodniki- plac przed biurem,
Wojt6wce- przy palcu zabaw,
Kalin6wka KoScielna- parking obok Ko6ciola.



URZへD MIEJSKI
w Knyszynie

w dniach 26' 27,28,29 i 30 CzERw CA20l7n na terenie Gminy Knyszyn odbgdzie sig BEZpLATNA zbi6rkaodpad6w wielkog abarytowych, zuz'rtego sprz'tu AGD , ,iz1t"go sprzgtu Rrv oraz zuzytych opon.

w trakcie zbi6rki od mieszkaric6w zostan4 odebrane wszystkie zbgdne urz4dzenia takie jak:
,";"f,:ti:f:fl;;I*f*'"*', sofi,l6zka, komody), ay*,nr w8*i a,i."te"",,nuti.u.", iri-*, rowery

- sprzQt AGD wszelkiego typu (np. lod6wki, pralki, suszarki, kuchenki gazowe i mikrofale, itp.), sprzgt p1V (np.telewizory monito* rdi:"9!,:tti, itp.;, tornpuiery, ,ot"u*ti, , a*f*ti, 
"r"i""y,lt.m.or*r9ari", 

itp.- zuzyte opony (opony Wytr,{CZNIE od samochod6w osobowych).

Zbi6rk4 nie s4 objete takie odpady jak:
- odpady powstal e z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, 

_tak2e 
z dzialalnosci rolniczej (np. opony do ci4gnik6wi maszyn rolnic4ych, czgsci od maszyn i urza.dl#."frl"rylfrl;

- odpady budowlano-remontowe (ng..otna, drnvi, gruz, pipa, etemit, wanny, umyvalki itp.)- zlerzaki samochodowe i inne czqsci motory acyjie 
'''

- szklo, ziemia, odpady ogrodowe
- 

:i#y;-*""l" 
powinny by6 umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszaae i na odpady

odpady wystawione w dniu odbioru odpadriw po godz. 6:00 rano nie zostan4 zabrane. prosimy owystawienie sprzgt6w kompletnych, sprzgty zdekomptetoiane nie bgdq odbierane,

tel.8572799

ご


