HARMONOGRAM NA 2020 R. - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
W ramach pobranej opłaty odbiór odpadów z terenu Gminy Żelazków przeprowadzony zostanie
w podanych terminach i według poniższych zasad:
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UWAGI DO HARMONOGRAMU:
1. Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić przed posesję do godz. 7:00 w dniu planowanego odbioru.
2. Reklamacje należy zgłaszać do godz. 12:00 następnego dnia po planowanym odbiorze pod numerem telefonu: tel. 62 75 21 862.
Niezgłoszenie reklamacji w podanym czasie oznacza wywiązanie się firmy komunalnej z realizacji usługi.
3. Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne nie mają obowiązku wejścia na posesję.
ODPADY BIODEGRADOWALNE - są odbierane z pojemników. Nadwyżki zgromadzonych bioodpadów można oddać do PSZOK.
Czysty POPIÓŁ z palenisk domowych należy umieszczać w pojemniku 120 l każdy, stanowiącym własność właściciela nieruchomości.
STACJONARNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Czynny raz w tygodniu (sobota) w godzinach 8.00- 13.00
na terenie bazy POM EKO Sp. z o. o. w miejscowości Niedźwiady 38, tel.: 62 760 39 01; 62 760 29 01
W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do PSZOK można dostarczać:
• bioodpady (każda ilość),
• przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki (każda ilość),
• zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne (każda ilość),
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (każda ilość),
• meble, odpady wielkogabarytowe (do 5 sztuk jednorazowo, dwa razy w roku),
• zużyte opony (4 sztuki z samochodu osobowego, dwa razy w roku),
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 100 kg jednorazowo, w przypadku odpadów lekkich,
objętościowo max do 480 l).
Ww. odpady odbierane będą po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Żelazków. Transport odpadów
do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na
INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO
(każda nieruchomość ma przypisany indywidualny numer konta bankowego)
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać bezpośrednio w Kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej,
Oddział Żelazków lub przelewem. W tytule przelewu prosimy podać: nr ewidencyjny.

