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Drodzy Mieszkańcy, wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego to wyjątkowa i trudna sytuacja dla 
każdego z nas. Jestem jednak przekonany, że wspólnie poradzimy sobie z ogromnym problemem, jakim jest 
rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

Dziękuję wszystkim za podejmowane działania. Mieszkańcom (za akcję „zostaję w domu”), wszyst-
kim zaangażowanym w działania pomocowe, a także tym osobom, które w tej nadzwyczajnej sytuacji nie 
mogą pracować zdalnie. Jednocześnie przypominam, by szczególną opieką otoczyć seniorów, a do młodszych 
mieszkańców apeluję: nie traktujcie tych dni jak dodatkowych ferii i czasu na zabawę.

Musiałem podjąć wiele trudnych, ale jednocześnie odpowiedzialnych decyzji. Zamknięty dla intere-
santów jest Urząd Miejski w Zawierciu, ale także Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Pomimo tego, jesteśmy cały czas do Waszej dyspozycji. 
Pracujemy dla Was.

Przypominam o tym, że działa specjalna infolinia (numer telefonu: 666023119. Można dzwonić także 
pod numer 986), dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez nas 
działań, w tym m.in. udzielania pomocy osobom samotnym i chorym, które do tej pory nie były objęte opieką 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

WYDANIE SPECJALNE

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce specjalne wydanie „Informatora Miejskiego”. Ta publikacja w całości jest związana z wprowadzeniem 
w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz bieżącą sytuacją w mieście. Liczymy na to, że znajdą tu Państwo wszystkie niezbędne informacje. 

Jednocześnie czekamy na wszystkie Wasze uwagi dotyczące tego, jak możemy jeszcze poprawić komunikację z mieszkańcami. 
Piszcie na maila: p.drabek@zawiercie.eu, kontaktujcie się z nami poprzez Facebooka (Miasto Zawiercie), dzwońcie pod numer telefonu 666023117. 

Łukasz Konarski
Prezydent Miasta Zawiercie



Szanowni Państwo, ze względu na 
obecną wyjątkową sytuację oraz w trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, 
musimy podejmować nadzwyczajne środ-
ki. Dlatego też Urządu Miejski w Zawierciu 
jest zamknięty dla interesantów. Urzędni-
cy pracują normalnie i można kontakto-
wać się z nimi telefonicznie (lista numerów 
obok) oraz mailowo (urzad@zawiercie.eu).

Jednocześnie informujemy, że Urząd 
Stanu Cywilnego wydaje jedynie akty uro-
dzenia oraz zgonu. Deklaracje w sprawie 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, które powinny być złożone w 
związku ze zmianami od 1 marca 2020 r. 
(zgony, urodzenia, nowe budynki, zmiana 
miejsca zamieszkania itp.), będą przyjmo-
wane później z mocą obowiązywania od 
marca 2020 r. lub miesiąca, w którym na-
stąpiła zmiana.

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy wpłacać na indywi-
dualny nr rachunku bankowego (otrzyma-
ny w informacji o zmianie wysokości opła-
ty) lub na ogólny nr rachunku bankowego: 
Bank Pekao SA 69 1240 2975 1111 0010 
5123 7841.

Doręczanie decyzji podatkowych oraz 
ich odbiór są wstrzymane do odwołania. 
Jednocześnie informujemy, że zobowią-
zanie podatkowe powstaje z chwilą do-
ręczenia decyzji. Wówczas podatnik ma 
14 dni od odbioru do dokonania wpłaty. O 
wznowieniu doręczeń i możliwości odbioru 
decyzji będziemy informować na bieżąco.

Podatki i opłaty lokalne można wpła-
cać na indywidualne rachunki bankowe 
wskazane w decyzjach wymiarowych lub 
na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. 
Nr 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173. W 
razie pytań prosimy kontaktować się z 
Wydziałem Podatków (tel. 32 67 22 242).

O kolejnych zmianach będziemy in-
formować na bieżąco.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców 
o zachowanie spokoju i rozsądku - mówi 
Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. - 
Jednocześnie proszę o to, by unikać sku-
pisk ludzi i do minimum ograniczyć udział 
w jakichkolwiek spotkaniach. To bardzo 
ważne. Musimy zrobić wszystko, co w na-
szej mocy, by zahamować rozprzestrze-
nianie się koronawirusa. Ta nadzwyczaj-
na sytuacja to także sprawdzian dla nas 
wszystkich. Wzajemnie wspierajmy się 
i pamiętajmy o tych osobach, które są 
starsze i schorowane. Pomagajmy im w 
miarę naszych możliwości i informujmy 
na bieżąco. Apeluję również do dzieci i 
młodzieży. Zamknięcie placówek oświa-
towych nie oznacza, że macie teraz ferie. 
W obecnej sytuacji Wasza odpowiedzial-
na postawa i pozostanie w domach są ko-
nieczne. Jednocześnie wszyscy pamiętaj-
my o wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia 
- podkreśla Prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarski.



Informujemy, że istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia zakupów, a następnie 
odbioru o określonej godzinie. Lista poniżej.

Społem PSS Zawiercie wytypowało do obsługi:
- Sklep nr 15 „DL Centrum Handlowe”, ulica Leśna 10a w Zawierciu, tel. 530290940
- Sklep nr 2 „Centrum - parter”, ulica Sikorskiego 22, tel. 32 672 29 93
- Sklep nr 23, ulica Oświatowa 15, tel. 32 6721080

Możliwy odbiór osobisty w sklepie po godzinie 15 lub w przypadku zamówień popołudnio-
wych realizacja po 3 godzinach od zamówienia.

Zakupy na telefon realizuje także sklep przy ulicy Targowej 2 (nr tel. 604089819 lub 
326722266). Można umówić się na konkretną godzinę odbioru pomiędzy 6 a 20.30 i nie stać w 
kolejce.

Jeśli ktoś ma problem z dowozem zakupów, to prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 
666 0231 19 i 986.

Publikujemy listę punktów, które oferują jedzenie z dowozem na terenie Zawiercia:

Pizzeria LAS, tel. 575 123 730
Przystanek, tel. 32 678 38 14
Chicago Bar&Restaurant, tel. 792123121
Musztardówka, tel. 32 4941404
Venezia Pizzeria & Trattoria, tel. 32 644 90 25
Riva Restauracja Pizzeria - Zawiercie, tel. 666 729 222
Factor Pub, tel. 32 67 14 181
Bistro Mojego Brata, tel. 32 4942222
Western Tortilla, tel. 884 770 550
Piwnica Pod Aniołem, tel. 32 671 43 37
Jurajska Twierdza, tel. 798 738 335
Pukawka, tel. 796 509 595
Roll Catering Zawiercie, tel. 603 037 506
Felix Chicken Zawiercie, tel. 535 355 790
KOKU Sushi Zawiercie, tel. 500532522
Pizzeria Soprano Zawiercie, tel. 326775226 lub 326706070
Okienko Street Food, tel. 512816626
Pyszne Żarełko, tel. 502329829
Mniam Mniam, tel. 731042222
Kebab Centrum, tel. 604 385 817
Cukiernia Jagódka w Zawierciu, tel. 32 672 73 18

Swoją pomoc przy dowozie zakupów do osób potrzebujących zaoferował Hufiec ZHP Zie-
mi Zawierciańskiej (nr tel. 570267165), a w gotowości są także jednostki OSP z naszego terenu 
(zapotrzebowanie można zgłaszać pod numerem telefonu: 666023119).

Tworzymy specjalną listę pełnoletnich osób, które też deklarują taką pomoc. Wystarczy 
przesłać wiadomość prywatną (razem z numerem kontaktowym) na Facebooku (Miasto Za-
wiercie).

 
Dotychczasowe zgłoszenia:
1. Stowarzyszenie Skauting Katolicki Azymut, przy współpracy z MOPS Zawiercie, oferu-

je bezpłatną pomoc w zakupach oraz odbiorze i realizacji recept (pwd. Marlena Magiera, tel. 
603348999), szyciu maseczek ochronnych (sm. Piotr Pałęga, tel. 604624409), przygotowaniu 
ciepłego posiłku dla osób starszych (węd. Wiktoria Wójcik, tel. 785694445) oraz nauce do eg-
zaminu ósmoklasisty (psm. Żaneta Pałęga, tel. 782642768).

2. Założyciel grupy: Bartosz Bogacki, nr tel. 509553992
Treść komunikatu: Nasza grupa wolontariuszy zgłasza się do pomocy osobom potrzebują-

cym (zakupy, spacery z psami). Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób i pozwolić im 
pozostać w domach. Nasza pomoc jest całkowicie darmowa. Nie chcemy nic, tylko szczery 
uśmiech z okna. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (509553992).

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 
42-400 Zawiercie,

  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 
494 12 00,

  dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini-
stratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 

ust 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu realizacji obowiązków w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia 
epidemicznego.

 odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, organy władzy 
publicznej oraz mieszkańcy Gminy Zawiercie.

  istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych,
  istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-

twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

     Pani/Pana dane nie będą profilowane.



Informujemy, że ze względu na obecną, wyjątko-
wą sytuację oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, doszło do zmian w funkcjonowaniu po-
szczególnych jednostek i spółek.

Agencja Rozwoju Zawiercia
Od dnia 16 marca 2020 roku ARZ pracuje w systemie 

home office, czyli zdalnie. Jesteśmy do Państwa dyspo-
zycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, 
czyli w godzinach pracy Agencji Rozwoju Zawiercia pod 
numerami 32 494 13 33, 32 494 13 35 oraz mail: biuro@
park.zawiercie.eu.

RPWiK Sp z o.o. Zawiercie
Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta, Kancelaria, Kasa i 

Dział Techniczny Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostają zamknięte do od-
wołania.

Płatności można dokonywać na konto wskazane na 
fakturze lub na konto nr:

ING Bank Śląski nr 66 1050 1591 1000 0008 0065 
1861

W sprawach pilnych proszę się kontaktować e-ma-
ilowo: sekretariat@rpwikzawiercie.pl lub telefonicznie 
pod następującymi numerami telefonów:

Infolinia (bezpłatna) - tel. 800 700 730
Pogotowie wodociągowe - tel. 994
Dyspozytornia - tel. 503 030 422
Centrala - tel. 32 67 220 17, 32 67 220 18, 512 197 661
nr wew.:  22 - Sekretariat

33, 34, 35 -  Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

32, 26, 41 – Księgowość
30, 38, 40, 42 - Dział Techniczny
28 - Kancelaria

ZGM Zawiercie
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3
Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 ul. Wester-

platte 19
Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 Pl. J. Dą-

browskiego 4
Cmentarz Komunalny ul. Przyjaźni 184
ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW OD 13 

MARCA DO ODWOŁANIA.

Jednocześnie informujemy, że urzędnicy pracują 
normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie 
oraz mailowo.

ZGM
32 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl
ADM nr 1
32 67 213 76
adm1@zgm-zawiercie.pl
ADM nr 2
32 67 219 88
adm2@zgm-zawiercie.pl
Cmentarz Komunalny
godz. 7:00 - 15:00  32 67 231 81
po godz. 15:00  606 663 835 
cmentarz@zgm-zawiercie.pl

PILNE
W sprawach niecierpiących zwłoki/zagrażających 

bezpieczeństwu mieszkańców prosimy o kontakt tele-
foniczny.

Interesanci Cmentarza Komunalnego proszeni są o 

wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia ter-
minu wizyty u administratora.

Jednocześnie informujemy, że w biurze na Cmenta-
rzu Komunalnym jednorazowo przebywać może tylko 
jeden interesant.

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem
Bank Pekao S.A. Nr 55 1240 2975 1111 0010 4315 1979

MOPS Zawiercie
Obecnie MOPS Zawiercie udziela wsparcia zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej zgodnie z zaleceniami mi-
nisterstwa. Praca nie zmieniła się, poza częstotliwością 
kontaktów z klientami.

Wyłączone są dyżury w punktach pracy socjalnej. 
Natomiast w godzinach 7 - 15 obowiązuje ciągły dyżur 
telefoniczny na każdym z punktów. Pracownicy socjal-
ni są w gotowości do podjęcia działań interwencyjnych. 
Asystenci rodzin nadal współpracują z rodzinami obję-
tymi wsparciem. Kontakt częściowo zmieniają na tele-
foniczny.

Usługi opiekuńcze nadal realizowane są u osób star-
szych i niepełnosprawnych. Pozostałe zabezpieczone są 
przez rodziny i najbliższych. Pracownicy MOPS na bieżą-
co kontrolują sytuację.

W ubiegłym tygodniu zamiast obiadów został wyda-
ny suchy prowiant (na zapas), natomiast od bieżącego 
tygodnia dla kilkunastu osób (około 11), u których nie 
można liczyć na wsparcie rodziny, ciepłe posiłki wyda-
wane będą w poniedziałki, środy oraz piątki i dostarcza-
ne przez pracowników MOPS.

Suchy prowiant będzie wydawany jak dotychczas, 
dla około 50 osób, w piątki przy wsparciu straży pożar-
nej.

Bezpośrednia obsługa klienta w MOPS odbywa się 
na parterze w godzinach od 11 do 12. MOPS w godzinach 
od 7 do 15 dyżuruje telefonicznie (nr tel. 32 67 221 34). 
Kasa otwarta jest w godzinach od 11 do 12 na parterze.

Dział Świadczeń Rodzinnych obsługuje codziennie w 
budynku MOPS Zawiercie, parter w godzinach 11 - 12.

Psycholog (nr tel. 500 439 389) oraz prawnik (nr tel. 
32 67 221 34 w. 32) udzielają wsparcia i porad wyłącznie 
przez telefon.

ZGK SP z o.o. Zawiercie
Sekretariat przeniesiony tymczasowo do budynku 

przy ulicy Krzywej 3.
Mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl
Tel.: 32 67 234 81
Biuro Obsługi Klienta nieczynne do odwołania.

Płatność za worki „Big-bag” tylko online (przelew na 
konto 41 1050 1142 1000 0023 5893 6843)

Wydanie worka odbywać się będzie w Zawierciu ul. 
Krzywa 3 w PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych)

Opłaty za faktury VAT oraz zawieranie nowych umów 
odbywać się będzie jedynie drogą mailową.

Dział handlowy:
Mail: amiziewicz@zgkzawiercie.pl
Tel: 661 333 388

MZOEAS
Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administra-

cyjnej Szkół w Zawierciu zostaje zamknięty dla intere-
santów. Pracownicy MZOEAS pracują normalnie i można 
kontaktować się z nimi telefonicznie: 32 672 29 03, 605 
205 769 oraz mailowo: mzoeas@mzoeas.zawiercie.eu.  

PUK Sp. z o.o. Zawiercie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. 

wstrzymuje wydawanie zaświadczeń dotyczących ste-
rylizacji, kastracji, czipowania, a tym samym wstrzymuje 
wszystkie zabiegi dla zwierząt, które posiadają właści-
ciela.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą elektro-
niczną e-mail: sekretariat@pukzawiercie.pl lub telefo-
nicznie 32 494-14-00.



INFOLINIE DLA PACJENTÓW
Szpital Powiatowy w Zawierciu
☎️ 32 67 40 249 (w tym ws. odbioru kart informacyj-

nych z pobytu w szpitalu, wyników TK i histopatolo-
gicznych)

Poradnia ul. Powstańców Śląskich 8
☎️ 32 67 23 530 ( w tym ws. odbioru wyników badań 

histopatologicznych)

Poradnia ul. Piłsudskiego 80
☎️ 32 67 13 447 ( w tym ws. odbioru wyników badań 

histopatologicznych)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i 
realizacją zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 
wprowadzono teleporady dla pacjentów poradni spe-
cjalistycznych.

Będą się one odbywać zgodnie z harmonogra-
mem pracy lekarzy.

Telefony do poradni znajdują się na stronie www.
szpitalzawiercie.pl w zakładce PORADNIE

W sytuacji gdy osobista wizyta pacjenta będzie 
niezbędna, zostanie on indywidualnie umówiony na 
konkretną godzinę, po to aby uniknąć przebywania w 
większym gronie osób.

Od 12 do 25 marca zamknięte będą: Miejski Ośro-
dek Kultury „Centrum” w Zawierciu (odwołane wszystkie 
spotkania, imprezy i koncerty, zamknięte kino), Miejska i 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu (w tym filie) 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu w tym:

1. kompleks obiektów sportowych OSiR I przy ulicy 
Moniuszki 10 łącznie z koroną stadionu i boiskiem wie-
lofunkcyjnym „Orzeł”

2. stadion w Zawierciu-Kromołowie
3. kryta pływalnia przy ulicy Pomorskiej
4. hala widowiskowo - sportowa OSiR II przy ul. Bla-

nowskiej łącznie z siłownią (wyjątek stanowią mecze i 
treningi klubów sportowych uczestniczących w rozgryw-
kach ligowych od II ligi do najwyższej klasy rozgrywkowej. 
Mecze mogą odbywać się, ale bez udziału publiczności). 
Dodatkowo od piątku (13 marca) do 25 marca nie będzie 
czynny hotel OSiR przy ulicy Moniuszki.

ZUS zwrócił się z prośbą o ograniczenie bez-
pośrednich wizyt w placówkach. Można korzystać 
z informacji telefonicznej (tel. 22 560 16 00 - od 
poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18), ma-
ila do zapytań ogólnych: cot@zus.pl oraz usług 
elektronicznych dostępnych na portalu Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Szczegółowe 
informacje na stronie www,zus.pl

Urząd Skarbowy w Zawierciu zachęca do ko-
rzystania z e-usług, zamiast wizyty w budynku 
przy ulicy Leśnej. Ograniczenie dostępu potrwa 
od 13 do 27 marca 2020 r.

 
Podatki można rozliczyć na 2 sposoby:
Online poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, 

e-PUAP. Informacje podatkowe oraz usługę Twój 
e-PIT można znaleźć TUTAJ [KLIKNIJ]

W urzędzie - poprzez wrzucenie deklaracji, 
pism, innych dokumentów do wystawionych urn. 
W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do 
urzędu.

 
Numery:
PIT – nr telefonu 327449304, 327449305, 

327449355, 327449201, 327449251
VAT – nr telefonu 327449305, 327449304, 

327449355
CIT – nr telefonu 327449304, 327749305
spadki/darowizny – nr telefonu 327749314
rejestracja podatników – nr telefonu 

327749303, 327749353, 693641966
egzekucja administracyjna – nr telefonu 

327749310, 327749308, 327749360, 327749358, 
327749309

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 
327749105, 327749170, 327749175

komórka wierzycielska – nr telefonu 327749101, 
327749102, 327749173

Adres mailowy: us.zawiercie@mf.gov.pl
 
Poczta Polska od poniedziałku (16 marca) 

wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. 
Wprowadzone zostają także zmiany w organizacji 
pracy placówek pocztowych: godziny pracy w dni 
robocze zostaną skrócone do 6, przy czym w wy-
brane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 
lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę. Pozo-
stałe placówki czynne dotychczas w soboty rów-
nież będą obsługiwać klientów przez trzy godziny. 
Szczegółowe informacje o czasie pracy poszcze-
gólnych placówek można sprawdzić na stronie 
www.poczta-polska.pl

 
Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty prze-

kazów rentowo - emerytalnych. Dla osób objętych 
kwarantanną, a pobierających te świadczenia, zo-
staną wdrożone szczególne procedury. Spółka 
jest w kontakcie z inspektorami sanitarnymi.

Szpital Powiatowy w Zawierciu poinformował, że 
decyzją Wojewody Śląskiego został wyznaczony jako 
podmiot leczniczy właściwy do opieki nad:
1. Pacjentkami ciężarnymi z rozpoznaniem lub podej-
rzeniem koronawirusa
2. Dziećmi do 18 roku życia z rozpoznaniem lub podej-
rzeniem koronawirusa
3. Pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia 
koronawirusem, u których wystąpiła ostra niewydol-
ność oddechowa.
 
W związku z tym:
1. Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z Oddzia-
łem Noworodkowym
2. Oddział Dziecięcy
3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Od 16 marca będą przyjmowały wyłącznie pacjentów 
z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia koronawi-
rusem.
 
Pacjentów bez podejrzenia zakażenia będą przyjmo-
wać:
1. Szpital w Myszkowie, Oddział Ginekologiczno- Położ-
niczy (porody)
2. Szpital w Czeladzi, Oddział Ginekologiczny i Oddział 
Dziecięcy

Uwaga. Wywóz odpadów z nieruchomości zamieszka-
łych odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogra-
mem.

Jednocześnie informujemy, że nie zmieniły się również 
godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Harmonogram znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej: www.czystagmina.zawier-
cie.eu








