
„Opróżnianie pojemników typu ASIK, wyposażenie ich w worek, posprzątanie terenu wokół pojemnika, zaopatrzenie pojemnika 

oraz dystrybutora w zestawy higieniczne Animals oraz transport odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania” 

 

1 

 

Załącznik nr 2 do umowy 

Lokalizacja pojemników typu ASIK na psie odchody oraz dystrybutorów na zestawy higieniczne typu 

Animals: 

Ul. PCK – teren zielony przy chodniku na skrzyżowaniu ul. PCK z ul. 3 Maja 

Ul. Graniczna – teren zielony  

Ul. Kościuszki – skwer przed budynkiem Urzędu Miasta 

Ul. Leśna – teren zielony na wysokości  bloku nr 7D 

Ul. Wolności – teren zielony na wysokości bloku nr 27/12 

Ul. Wolności  – teren zielony na wysokości bloku nr 20 

Ul. Sucharskiego – teren zielony vis a vis Poradni Zdrowia Psychicznego 

Ul. 11 Listopada – teren zielony pomiędzy blokami nr 3, 5 

Ul. Sikorskiego – teren zielony za blokiem nr 18 

Ul. Sikorskiego – teren zielony na wysokości bloku ul. Sikorskiego nr 22 

Ul. Skłodowskiej – teren vis a vis Przychodni MEDICOR 

Ul. Skłodowskiej – teren zielony na wysokości bloku nr 15B 

Ul. Miedziana – teren zielony przy MOSiR 

Ul. Sikorskiego – teren pomiędzy blokami 63, 65 c, 65b  

Ul. Spółdzielcza – teren przy garażach na wysokości bloku nr 8 

Osiedle Wierzchowina – teren przy parkingu strzeżonym  

Ul. Stawowa – teren przy blokach 2 i 2b 

Ul. Skłodowskiej – teren przy blokach 12a i 14a 

Ul. Kwiatkowskiego – teren na skwerze zieleni, gdzie znajduje się fontanna i pomnik 

Ul. Kościuszki – teren skwerku przy SP nr 3 

Ul. Wolności – teren na skwerze zieleni położonym na zbiegu ulic Piłsudskiego i Wolności 

Ul. Sikorskiego – teren zielony z boku bloku przy ul Sikorskiego 63  

Ul. Sucharskiego – teren zielony vis a vis Przedszkola nr 1 

Ul. Sucharskiego – teren zielony za blokiem nr 34 

Ul Strażacka – teren zielony pomiędzy blokiem a Przychodnią Rejonową 

Ul. Słowackiego – teren skweru dla dzieci  

Ul. Wyszyńskiego – teren zielony obok bloku przy ul. Wyszyńskiego 16 

Ul. 11 Listopada – teren zielony vis a vis Liceum Ogólnokształcącego  

Ul. 11 Listopada – teren zielony za blokiem nr 8 

Ul. Sikorskiego – teren zielony za blokiem nr 51 

Ul. Jana Pawła II – teren Stowarzyszenia Podlas - (2 szt.) 

Ul. Rynek – teren w rynku. 

 


