
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GODZIESZE WIELKIE 
II PÓŁROCZE  2021 ROKU 

z miejscowości  STOBNO 

Trudny dojazd: Stobno 11a, 26b, 27, 28, 30, 31, 31a, 34, 35, 36, 37, 38, 39a, działka 71 
 

 

ODPADY LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 15 13 

SEGREGOWANE 26 23 20 18 15 13 

BIO  posesje bez kompostownika 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 17 15 

Trudny dojazd - zmieszane 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 16 14 

Trudny dojazd segregowane 27 24 21 19 16 14 

Trudny dojazd BIO  posesje bez kompostownika 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 17 15 
 

UWAGA ! 
W dniach odbioru odpadów, pojemniki na odpady oraz worki segregacyjne należy przygotować do odbioru i wystawić przed wejściem (wjazdem) na teren nieruchomości 
(posesji) od strony drogi do godz. 600. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na worki do segregacji, można je bezpłatnie pobrać w siedzibie Urzędu Gminy lub 
Wykonawcy. 

Pracownicy odbierający odpady nie mają obowiązku wejścia na posesję. 
 

Niezgłoszenie reklamacji do godziny 1200 następnego dnia po planowanym wywozie oznacza wywiązanie się Firmy PUK S.A. z realizacji usług 
 

*Odpady biodegradowalne – odbiór odpadów (wyłącznie z posesji bez zadeklarowanego kompostownika) odbywa się tylko z pojemników SMP-240  (do momentu 

wyposażenia posesji w pojemnik odpady odbierane będą w brązowych workach z napisem BIO). Odpady biodegradowalne nie mieszczące się w pojemniku można oddawać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie spakowane w brązowe worki z napisem BIO. 
 

*Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) –zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Saczyn 100.  

Regulamin korzystania z PSZOK-u dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich. 
W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i nie pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej (tylko od właścicieli 
nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) takie jak m.in.: przeterminowane leki i chemikalia,  
igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (4 szt. na rok  
z nieruchomości), odpady biodegradowalne oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (do 200 kg rocznie z nieruchomości), odzież i tekstylia, popiół, folie, papier i tektura, szkło, 
tworzywa sztuczne itp. Przyjmowany jest również sprzęt nadający się do dalszego użytkowania typu: meble, sprzęt RTV i AGD.  
Odpady komunalne do PSZOK-u dostarczać należy we własnym zakresie, w dniach i godzinach jego otwarcia tj.   

• środa , w godzinach od 1400 do 1700,   

• sobota, w godzinach od 800 do 1600 
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
W TWOIM TELEFONIE! 

POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ – 
EVENIO 

Szczegóły aplikacji dostępne są na stronie: 
www.evenio.pl 

 
 


