
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW 
 

 Frakcje segregowane - plastik i metal,  papier i tektura, szkło kolorowe i białe, odpady zielone (Bio). 

 Bio* – w tym terminie odbierane są tylko worki z odpadami zielonymi (bioodpadami), jest to drugi 
termin odbioru frakcji bioodpadów w danym miesiącu, który obowiązuje od kwietnia do października 
włącznie. W miesiącach od listopada do marca odpady Bio odbierane będą w tym samym terminie 
co odpady segregowane. 

 Popiół i odpady zmieszane gromadzimy w osobnych kubłach lub workach. Popiół ciepły nie będzie 
odbierany. 

 Jeśli odpady zmieszane wystawiamy w workach, to tylko w czarnych. 

 Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru odpadów rano do 
godziny 7:00 w miejscu umożliwiającym dojazd samochodów odbierających odpady. 

 W okresie zimowym dojazd i dojście do pojemników oraz  worków powinien być odśnieżony. 

 Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Goleszów, Referat Planowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska - tel. 33 4790510 wew. 28 - do dwóch dni od terminu odbioru od-
padów wyznaczonego w harmonogramie. 

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Goleszów w 2021 roku odbędzie się według harmonogramu: 
 
23.02.2021 r.-  Goleszów Dolny 
26.02.2021 r. - Goleszów Górny 
18.03.2021 r. - Dzięgielów 
22.03.2021 r. - Kisielów, Godziszów 
25.03.2021 r. - Leszna Górna 
29.03.2021 r. - Goleszów Równia 
30.03.2021 r. - Kozakowice Dolne i Górne 
24.04.2021 r. - Cisownica 
22.05.2021 r. - Puńców  
29.05.2021 r. - Bażanowice 
                       

Odpady wielkogabarytowe wystawione po wskazanym terminie nie będą odbierane! Odpady 

należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, 
najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiórki w danym sołectwie. 
 

LISTA ODPADÓW ODBIERANYCH W TRAKCIE ZBIÓRKI: 
- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele itp.), 
- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki), 
- sprzęt  elektryczny i elektroniczny, 
- meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 
- sprzęt  sportowy i turystyczny (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, walizki, torby podróżne), 
- duże odpady z tworzyw sztucznych (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, zabawki i sprzęt dziecięcy), 
- opony z samochodów osobowych, 
- chemikalia (rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości, substancji    
niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty), 
 

UWAGA! 
Wystawione do zbiórki chemikalia należy zabezpieczyć poprzez szczelne zamknięcie opakowania, i umieszczenie na 
nim opisu znajdującej się w środku substancji. Niezabezpieczone i nieopisane opakowania z chemikaliami NIE 
ZOSTANĄ ODEBRANE. 

 

RODZAJE ODPADÓW, KTÓRE NIE BĘDĄ ODBIERANE: 
- odpady ulegające biodegradacji, 
- odpady budowlane i poremontowe (gruz, płytki, cegły, kamienie, ceramika sanitarna, stolarka okienna 
i drzwiowa, panele poremontowe, zadaszenia plastikowe i boazeria plastikowa, wanny akrylowe), 
- tekstylia oraz buty, 
- zmieszane i segregowane odpady komunalne, 
- części samochodowe, opony z samochodów ciężarowych i opony rolnicze. 


