
 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości wielolokalowych  REJON 2 na 2017 r. 
MUROWANA GOŚLINA:  lewa strona od ulicy Poznańskiej i ul. Rogozińskiej (jadąc od Poznania w kierunku Przebędowa) –  

Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Górka, Jana Kochanowskiego, Jeziorna, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, 

Marii Konopnickiej, Młyńska, Mściszewska, Na Stoku, Nowa, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich (od numeru 16), Poznańska (numery parzyste), 

Rogozińska (numery nieparzyste), Spokojna, Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Wodna, Żurawia. 

SEKTOR: XVI MUROWANA GOŚLINA - GMINA 

 

  

 
 

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2017 roku 

Miesiąc 
Odbiór odpadów 
komunalnych - 

ZMIESZANE 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
PAPIER 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
TWORZYWA SZTUCZNE 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
SZKŁO 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
ZIELONE 

Odbiór odpadów 
komunalnych selektywnych -                          

PROBLEMOWE 
(Gabaryty, Zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny,  
Opony z samochodów  

do 3,5 t) 

Odbiór odpadów 
komunalnych 

selektywnych -                          
CHOINKI 

Styczeń 3,17,31 10 10 10   23 

Luty 14,28 7 7 7   20 

Marzec 14,28 7 7 7  13  

Kwiecień 11,25 4 4 4 4,18   

Maj 9,23 2,30 2,30 2,30 2,16,30   

Czerwiec 6,20 27 27 27 13,27   

Lipiec 4,18 25 25 25 11,25 1  

Sierpień 1,16,29 22 22 22 8,22   

Wrzesień 12,26 19 19 19 5,19 25  

Październik 10,24 17 17 17 3,17,31   

Listopad 7,21 14 14 14 14,28   

Grudzień 5,19 12 12 12  18  

Uwaga!  
1) Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia  odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. 
2) Worki na odpady selektywne wystawione przed posesję muszą posiadać naklejony kod kreskowy. Worki bez kodów kreskowych nie będą odebrane, a informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP.  
3) 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 ZM GOAP. 

4) W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
5) Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Realizowany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - meble, wózki dziecięce itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Właściciele nieruchomości 
jednorodzinnych mają obowiązek uprzedniego zgłoszenia  odbioru odpadów problemowych do ZM GOAP w terminie minimum 14 dni przed datą planowanego odbioru (tel. 61 624 22 22; e-mail. gabaryty@goap.org.pl).  Prosimy 
o wystawienie  odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, 
gwarantujących dojazd dużego samochodu ciężarowego.  

6) Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej 
informacji na www.goap.org.pl. 

mailto:gabaryty@goap.org.pl
http://www.goap.org.pl/

