
 

 

W ramach pobranej opłaty  odbiór odpadów z Gminy Godziesze w  2017 roku 

w miejscowości BOREK przeprowadzony zostanie w podanych terminach i wg poniższych zasad: 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 
Rodzaj odpadu Miesiąc/dzień 

zmieszane - pojemnik 
(terminy dla wszystkich posesji   

z wyjątkiem ujętych poniżej 

tzw. „trudnych dojazdów”) 

sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

17 13 11 
22 20 

30 27 25 

Trudny dojazd –posesje Działkowa: 47B, 47C,49,51, Kaliska 24, 63,65,69, Pogodna 16, 20A, 22, 22A, 

50,56A, Polna 22, Słoneczna 26,  Wodna 1,3,5,9,11,13,Wojciecha 1,3,7,9,11,Wspólna  1,2,4, 5, 6,7,8,9. 

Zmieszane- pojemnik        sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

[od XI – III  - 1 x m-c,               

od IV-X  - 2 x M.] 
14 11 9 

20 18 
28 25 23 

 SEGREGACJA                                                          

Segregacja workowa           

[1 x M]   worek żółty,                        

zielony, niebieski 

sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

28 25 23 20 18 

Segregacja [trudne dojazdy]   Borek ul. Działkowa 47C,49,51, Kaliska 24, 65, 69, Pogodna 16, 20A, 22, 22A, 

50,56A,  Słoneczna 23, 23C, 26. Wodna 1, 3, 5, 9, 11, 13. Wojciecha 1, 3, 7, 9, 11. Wspólna 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

[1 x M] worek żółty, zielony          

i  niebieski 

sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

30 27 25 22 20 

BIO ( zielone) 

Biodegradowalne – brązowy 

worek 

sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

30 27 25 22 20 

 

UWAGA! 

 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. 600. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na worki do segregacji, można je 

bezpłatnie pobrać w siedzibie Urzędu Gminy lub Wykonawcy. 

 
 Odpady problematyczne w tym odpady wielkogabarytowe (np. meble, wersalki i dywany), odpady 

niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane będą dniu 11.09.2017 roku. 

Odbiór tych odpadów odbędzie się z parkingu przy ścieżce zdrowia na terenie Wolicy  w godzinach 730 do 1430. 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 

administracji (max do 100 kg) odbierane będą w dniu 11.09.2017 roku. Odbiór tych odpadów odbędzie się z 

parkingu przy ścieżce zdrowia na terenie Wolicy  w godzinach 730 do 1430. 

 Odpady Biodegradowalne należy zgłosić 2 dni przed planowanym terminem odbioru wskazanym w 
harmonogramie  pod nr tel. 62/ 767 50 18;  62/ 757 68 46 lub e-mail: wom@puk.net.pl a następnie wystawić przed 
wejście na teren nieruchomości do godz.  600. 

Niezgłoszenie reklamacji do godz. 1200 następnego dnia po planowanym odbiorze odpadów                                                          

oznacza wywiązanie się PUK S.A. z realizacji usługi. 
 

mailto:wom@puk.net.pl

