O G Ł O S Z E N I E nr 1.
Zgodnie z obowiązkiem dostosowania pojemników na odpady
do nowych zasad segregacji Gmina Łubnice informuje, iż z dniem 14
luty 2019 roku firma zewnętrzna rozpocznie prace związane z
dostosowaniem pojemników.
W związku z powyższym Gmina Łubnice zwraca się z uprzejmą
prośbą do mieszkańców miejscowości Wójcin, Andrzejów,
Ludwinów, Jeziorko 1, 2, 2a oraz Rzepisko i Gielniówka o
wystawienie wszystkich pojemników na odpady przed posesje w
dniu 14 luty 2019 roku. Prace związane z dostosowaniem
pojemników mogą potrwać do kilku dni, dlatego też prosimy o
pozostawienie pojemników do czasu wymiany klap na pojemnikach
i ich obklejenia odpowiednimi opisami oraz dostarczenia nowego
pojemnika na Bio i worków na papier.
Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów w dniu 8 luty 2019
roku odbywa się zgodnie z harmonogramem na starych zasadach.
Natomiast po dostosowaniu pojemników odbiór odpadów we
wszystkich miejscowościach odbędzie się już na nowych zasadach –
zgodnie z dostarczoną ulotką.
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O G Ł O S Z E N I E nr.2
Zgodnie z obowiązkiem dostosowania pojemników na odpady
do nowych zasad segregacji Gmina Łubnice informuje, iż z dniem 28
luty 2019 roku firma zewnętrzna rozpocznie prace związane z
dostosowaniem pojemników.
W związku z powyższym Gmina Łubnice zwraca się z uprzejmą
prośbą do mieszkańców miejscowości Łubnice, Dzietrzkowice,
Kolonia Dzietrzkowice, Jeziorko od nr 3 oraz Brzozówka o
wystawienie wszystkich pojemników na odpady przed posesje w
dniu 28 luty 2019 roku. Prace związane z dostosowaniem
pojemników mogą potrwać do kilku dni, dlatego też prosimy o
pozostawienie pojemników do czasu wymiany klap na pojemnikach
i ich obklejenia odpowiednimi opisami oraz dostarczenia nowego
pojemnika na Bio i worków na papier.
Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów dla miejscowości
Łubnice odbywa się zgodnie z harmonogramem tj. 18 luty 2019 roku
na starych zasadach.
Natomiast po dostosowaniu pojemników odbiory odpadów
we wszystkich miejscowościach odbędzie się już na nowych
zasadach – zgodnie z dostarczoną ulotką.
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