
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GODZIESZE WIELKIE   
OD STYCZNIA DO CZERWCA  2020 ROKU 

z miejscowości STOBNO 71, 72, 75. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

 

ODPADY styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

ZMIESZANE 15 12 11 8,  22 6,  20 3,  17 

SEGREGOWANE 15 12 11 8 6 3 

Trudny dojazd - zmieszane - - - - - - 

Trudny dojazd segregowane - - - - - - 

BIO  zdeklarowane posesje* 15 12 11 8 6 3 
 

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 –  w ilości 2 worki na miesiąc 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 
. 

 

*Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
PSZOK zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków  w Saczynie.  
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 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 14
00

 do 17
00

,   

 sobota, w godzinach od 8
00

 do 16
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

