
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie 
 Od dnia 1 lipca 2020r. na czas remontu, zamknięta zostanie instalacja ZUOK  „Orli Staw”, odbierająca dotychczas nasze odpady komunalne.  
W tej sytuacji odpady te będą musiały być transportowane do punktu odbioru oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów, co spowoduje poważne 
następstwa organizacyjne i finansowe. 
 W tej sytuacji będziemy zmuszeni do ograniczenia częstotliwości odbioru odpadów z Państwa posesji, co prezentuje zamieszczony poniżej 
harmonogram. Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość i współdziałanie w zakresie ilości przekazywanych odpadów, co umożliwi nam przetrwanie tego 
krytycznego okresu czasu.  
                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie 
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GODZIESZE WIELKIE   
W LIPCU 2020 ROKU 

z miejscowości  GODZIESZE MAŁE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trudny dojazd ul: Brzozowa 6,  Ostrowska: 3, 50, 50b, 84b, 98, 104, 106.                
Zadowicka: 39, 40, 41, 44, 46, 59, 59a, 59b, 61, 61a, 61b, 67. Działka 272/2. 

 

 

ODPADY LIPIEC 

               ZMIESZANE 13 

SEGREGOWANE 13 

Trudny dojazd - zmieszane 14 

Trudny dojazd segregowane 14 

BIO  zdeklarowane posesje* 15 
 

WAŻNE! 
W dniach odbioru odpadów, pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady surowcowe i bio (odpady zielone) należy przygotować do odbioru i wystawić przed 
wejściem (wjazdem) na teren nieruchomości (posesji) od strony drogi do godz. 6

00
. 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 – o ile nie są kompostowane na terenie nieruchomości –  należy zgłosić 2 dni przed planowanym terminem odbioru na nr tel. 62/ 761 10 89 

w.20, lub jednorazowe zgłoszenie do PUK S.A. w Kaliszu na nr tel. 62/767 99 21, 62/767 99 42, lub email wom@puk.net.pl  a następnie wystawić przed wejście na teren 
nieruchomości od strony drogi do godz. 6

00 
. 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
W TWOIM TELEFONIE! 

POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ – 
EVENIO 

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

 

mailto:wom@puk.net.pl

