
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016r. GMINA GOŁUCHÓW

MIEJSCOWOŚĆ: CZERMINEK, KUCHARKI, SZKUDŁA, BORCZYSKO, CZECHEL

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
Odbiór odpadów biodegradowalnych (odpadów zielonych, skoszona trawa, rośliny, rozdrobnione gałęzie itp.) 
realizowany jest w okresie od kwietnia do listopada dwa razy w miesiącu, od grudnia do marca  raz w miesiącu.
 Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK)
PSZOK zlokalizowany jest na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie ul. Biberona 8.  Regulamin 
korzystania  z  PSZOK-u  dostępny  jest  w  siedzibie  Punktu  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  w 
Gołuchowie. 
 W  PSZOK-u  przyjmowane  są  wyłącznie  odpady  komunalne  zbierane  w  sposób  selektywny  takie  jak: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i  inne  odpady  wielkogabarytowe,  zużyte  opony,  odpady  zielone  oraz  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe.  
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 13.00 do 17.00
• sobota, w godzinach od 10.00 do 15.00

UWAGI DO HARMONOGRAMU

1. Pojemniki na odpady, worki z wysegregowanymi surowcami oraz worki z odpadami biodegradowalnymi 
powinny być wystawione przed nieruchomość do godz. 7:00 w dniu planowanego odbioru.

2. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12:00 następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie 
się firmy komunalnej z realizacji usługi.

TEL / FAX : 62 762 37 01, 627623708, 602 38 23 38 e-mail: goluchowjartex@op.pl
JARTEX ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz.

styczeń luty

odpady zmieszane 5.01..2016 odpady zmieszane 2.02.2016

surowce wtórne 27.01.2016 surowce wtórne 24.02.2016

odpady biodegradowalne 9.01.2016        odpady biodegradowalne 5.02.2016

marzec kwiecień

odpady zmieszane 1.03.2016 odpady zmieszane 5.04.2016

surowce wtórne 23.03.2016 surowce wtórne 27.04.2016

odpady biodegradowalne 4.03.2016 odpady biodegradowalne 15.04.2016 29.10.2016

maj czerwiec

odpady zmieszane 2.05.2016 odpady zmieszane 7.06.2016

surowce wtórne 25.05.2016 surowce wtórne 22.06.2016

odpady biodegradowalne 13.05.2016 27.05.2016 odpady biodegradowalne 10.06.2016 24.06.2016


