
MIEJSCOWOŚĆ:
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odpady 
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odpady 

zmieszane 18.03.2014
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odpady 
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odpady 
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biodegradowalne
24.03.2014

odpady 
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odpady 

zmieszane
13.05.2014

odpady 

zmieszane
10.06.2014

surowce  wtórne
24.04.2014
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odpady 

biodegradowalne 28.04.2014

odpady 

biodegradowalne 12.05.2014 26.05.2014

odpady 
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odpady 

zmieszane
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odpady 

zmieszane
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odpady 

zmieszane
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biodegradowalne 07.07.2014 21.07.2014

odpady 
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odpady 
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odpady 

zmieszane
09.12.2014
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odpady 

biodegradowalne 13.10.2014 27.10.2014

odpady 

biodegradowalne 24.11.2014

odpady 

biodegradowalne
29.12.2014

ODBIÓR  GABARYTÓW ( meble, wykładziny, dywany, itp.)

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dniu 4 kwietnia oraz 3 października w miejscach wskazanych przez gminę.

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Odbiór odpadów biodegradowalnych (odpadów zielonych,skoszona trawa, rośliny, rozdrobnione gałęzie ) realizowany będzie w okresie:

 od maja do października dwa razy w miesiącu, od listopada do kwietnia raz w miesiącu po zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym.

MOBILNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie  raz w roku tj. 12 lipca w miejscu

 wskazanym przez gminę . Odpady niebezpieczne płynne należy przynieść w fabrycznym, czystym opakowaniu. Płyny niewiadomego

 pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

 

UWAGI DO HARMONOGRAMU:

1. Pojemniki na odpady oraz worki z wysegregowanymi surowcami winne być wystawione przed nieruchomość do godz. 7ºº w dniu

     planowanego odbioru.

2. Niezgłoszenie reklamacji do godz.12
00

 następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy komunalnej z realizacji

    usługi.

TELEFON, FAX ORAZ E-MAIL, POD KTÓRE NALEŻY ZGŁASZAĆ ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

TEL\FAX 62 742 16 64, 62 742 29 68 e-mail: pk.pleszew@post.pl

Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru odpadu

Informujemy, iż miejscowość Bielawy będzie obsługiwana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew jako podwykonawca firmy Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. ul. Łódzka 19, 62- 800 Kalisz

Wszelkie skargi na podwykonawcę proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 62 760 39 01 lub email:goluchow@eko.kalisz.pl

październik listopad grudzień

kwiecień maj czerwiec

lipiec sierpień wrzesień

GMINA GOŁUCHÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA

BIELAWY, CIEŚLE, KAJEW, PRZEKUPÓW, WSZOŁÓW

styczeń luty marzec

Urząd Gminy w Gołuchowie przesyła korektę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gołuchów

Zmiany dotyczą terminów odbioru odpadów biodegradowalnych, które odbierane będą

nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

                                                                                                                                                                      Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                               /…/ Tatiana Stefaniak
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