
                  

Rodzaj odpadu LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

Odpady zmieszane 11,25 8, 22 5 3 14 12

Odpady 
segregowane 4 1 5 3 7 5

Odpady 
biodegradowalne 4 1 5 3 7 5

Popioły ╳ ╳ ╳ 9,23 6,20 4,18

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) - czynny 1* w tygodniu (sobota) w godzinach 800-1300.
W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do punktu zlokalizowanego na terenie bazy POM EKO Sp. z o.o.,
w miejscowości Niedźwiady 38, można dostarczać:
1. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, przenośne baterie akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2. odpady wielkogabarytowe  (meble, wykładziny, dywany, itp...) do 5 szt. jednorazowo  - 2* w roku,
3. odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg - objętościowo max. do 480 l) - 2* w roku,
4. zużyte opony (z samochodów osobowych) do 4 szt.  - 2* w roku.
Wyżej wymienione odpady odbierane będą po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby na terenie Gminy Żelazków.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

UWAGI DO HARMONOGRAMU:

1. Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawić przed posesję  do godz. 700 w dniu planowanego odbioru.   

2. Niezgłoszenie reklamacji do godz.1200 następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się  firmy komunalnej z realizacji usługi.
3. Numer telefonu, fax oraz e-mail, pod które można zgłaszać ewentualne problemy związane z odbiorem odpadów: 
    TEL\FAX 62 760 39 01, 62 760 29 01, e-mail: zelazkow@eko.kalisz.pl
4. Czysty popiół/żużel z palenisk domowych umieszcza się w pojemniku o pojemności 120 l, stanowiącym własność właściciela nieruchomości.
5. Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji -  w miesiącach lipiec-październik max. do 5 worków o pojemności 120 l z nieruchomości,
    w miesiącach listopad- grudzień max. do 2 worków o pojemności 120l z nieruchomości.

Przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, w terminach co dwa miesiące, bezpośrednio  
w Kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Koźminku o/Żelazków lub przelewem na podany poniżej numer konta bankowego, 
z tym, że płatność za okres rozliczeniowy przypada do 10 dnia drugiego naliczanego miesiąca.

                      Nr konta bankowego Urzędu Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków
                                     Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku o/Żelazków
                                                  83 8404 0006 2003 0016 2069 0004
(z dopiskiem: odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, na której powstają odpady).

HARMONOGRAM NA 2019 R. - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

W ramach pobranej opłaty odbiór odpadów z terenu Gminy Żelazków przeprowadzony zostanie
 w podanych terminach i według poniższych zasad:  

Miejscowości: CZARTKI 56, ŻELAZKÓW 69


