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Wrocław, 2020-04-08

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KOBIERZYCE
Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem
epidemii na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV2, mając na względzie konieczność zabezpieczenia ogółu ludności przed szerzeniem się zakażeń,
wprowadzamy tymczasowe działania w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów w Gminie
Kobierzyce.
Informujemy, że WPO ALBA S.A. na własny koszt dostarczy na wszystkie nieruchomości w
zabudowie jednorodzinnej pojemniki na odpady szklane, co znacznie poprawi Państwa komfort
segregacji i gromadzenia odpadów. Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie internetowej
Gminy oraz naszej Spółki.
W celu usprawnienia odbioru odpadów w czasie epidemii, prosimy o wystawianie
pojemników/worków w przeddzień odbioru odpadów – celem ograniczenia kontaktów naszych
pracowników z mieszkańcami odpady mogą być odbierane również w godzinach nocnych.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach będzie funkcjonować
przy założeniu konieczności uprzedniego telefonicznego umówienia terminu dostarczenia odpadów
pod nr tel. 71 33 75 100 lub nr tel. kom. 538 899 670. Jednak apelujemy do Państwa, by w czasie
pandemii pozostać w domu i nie narażać zarówno siebie, jak i naszych pracowników na ryzyko
zarażenia.
Ponadto informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych zaplanowana na kwiecień
2020 r. zostaje przesunięta na późniejszy termin, o którym poinformujemy, gdy tylko będzie to
możliwe, mając na względzie ograniczenia prawne związane ze stanem epidemii.
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