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Uprzejmie informujemy,
pracownik Urzędu Gminy
w po szcze

gó

ii

w dniach 8, 9

w Fałkowie będzie

i

NIE
10

grudnia 202t r. (Środa, czwartek, piątek)

pobierał opłatę za odbiór odpadów komunalnych

lnych miej scowo ściach, zgo dnie z zamięszczonym harmono gramem.

Harmonogram poboru opłatv za odbiór odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach
1.

Studzieniec: 08.12.2)fI r' (środa)godz. 8.30 - 8.45 (obok sklepu)

2.

Budy: 08.\f .202I r. (środa) godz. 8.50 - 9.10 (obok domu Sołtysa)

3' Szreniawaz 08.I2.f021 r. (środa) godz.9.15 - 9.25 (środekwsi)
4. Stanisławów: 08.12.202I r. (środa) godz.9,30 - 9.50 (obok domu Sołtysa)
5.

Gustawów:08'12.202| r. (środa)godz. i0.00 - 10.15 (obok sklepu)

6. Smyków:08,12.2021

r' (środa) godz.I0.20 - 10.30 (obok przystanku)

7. Zbójno, Greszcryn:08,I2.f021 r. (Środa) godz.10,40 - 10.50 (obok remizy)
8' Olszamowice: 09' I2.202I r. (czwartek) godz. 9.00 _ 9.20 (obok świetlicy)
9.

Czermno-Kolonia, Stomorgi: 09.If .202I r. (czwartek) godz. 9.30 - 10.00 (obok OSP)

10.

Czermno: 09.I2.20fI r. (czwartek) godz. 10.05 - 10.30 (obok szkoły)

11. Pikule 09,12,2021 r. (czwartek) godz. 10.35 -10.50 (środekwsi)
12.

Wąsosz:09'I2,202I r. (czwartek) godz. 11.00 - 11.30 (obok remizy)

13.

Skórnice:09.I2.202I r. (czwartek) godz.II.40 .12.00 (obok świetlicy)

14.

Wola Szkucka: I0.I2.202I r. (piątek) godz,9,25 - 9.45 (przy posesjtP, Zganiacz)

15.

Pląskowice: I0,I2,20f1r, (piątek) godz. 10.00 - 10.10 (obok domu Sohysa)

16. Starzechowice

Górne iDolne: 1'0,12.202I r. (piątek) godz. 10.15 - 10.35 (obok domu Sołtysa)

godz. 10.55 -

17.

Rudzisko: L0.If ,202| r. (piątek) godz.I0.40

10.50 (środekwsi)

18'

Turowice I0.12.20fI

11.15 (obok remizy)

r, (piątek)

Sulborowice, Reczków: 10,12.202I r. (pi4tek) godz. 11,20 _I1.40 (obok sklepu)
20. Papiernia: 10.12.2O2t t' (piątek) godz.II,45 _ 11.55 (środekwsi)
19.

Zapł'atę za odbl,or odpadów komunalnych, której termin upływa z dniem 15 grudnia

20fI roku moina

także dokonać w kasie Urzędu Gminy w Fałkowie lub na konto bankowe:

Bank Spółdzielcz}' w Przedborzu o/ Fałków 47 8988 0001 0010 01 17 9689 0134

W nviązku z istniejącą sytuacją zagroźrcnia epidemicznego proszę o zachowanie środków
ostrożnościzalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
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