SEKTOR II
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

ROK 2022

Gorzów Wielkopolski

Niesegregowane
(Zmieszane)

Tworzywa Sztuczne

Papier

Szkło

Bio

Odpady Gabarytowe

maj

05, 11, 18, 25

12, 26

06

19

04, 10, 17, 24, 31

25

czerwiec

01, 08, 15, 22, 29

09, 23

02, 30

17

07, 14, 21, 28

22

lipiec

06, 13, 20, 27

07, 21

28

14

05, 12, 19, 26

20

sierpień

03, 10, 18*, 24, 31

04, 19*

25

11

02, 09, 17*, 23, 30

18*

1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed nieruchomość nie wcześniej niż o godz. 18.00
dnia poprzedzającego odbiór i nie później niż do godziny 6:00 rano w dniu odbioru odpadów, w miejscach umożliwiających ich odbiór. Pojemniki i worki nie wystawione będą
odbierane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2) W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona
naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZCG MG-6.
3) Odpady problemowe winny być zgłaszane telefonicznie do firmy KOMUNALNIK pod nr tel. +48 95 7359440 lub do Biura ZCG MG-6 tel. 95 728 71 02 - NAJPÓŹNIEJ na 2 dni przed
terminem odbioru wskazanym w harmonogramie. Odpady te należy wystawić przed posesję lub w wyznaczonych miejscach gromadzenia odpadów, najwcześniej dzień przed
terminem odbioru wynikającym z harmonogramu, jednak nie później niż do godziny 06.00 rano w dniu odbioru.
4) Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby,
oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały rok można nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie www.zcg.net.pl.

