
MIEJSCOWOŚCI JEZIORSKO, KLONÓWEK, MASZEW, OSTRÓW WARCKI, WOLA MIŁKOWSKA, ZADĄBROWIE-RUDUNEK, ZADĄBROWIE-WIATRACZYSKA, ZAKRZEW, ZASPY, ZASPY KOLONIA

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

ZMIESZANE KOMUNALNE 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

SEGREGOWANE 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

BIODEGRADOWALNE 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

POPIÓŁ 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) TELEFONY KONTAKTOWE

W PSZOK-u przyjmowane są pozostałe odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: 62 760 39 01 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. w Kaliszu, warta@eko.kalisz.pl

• gruz budowlany- maksymalnie 3m3 na rok 43 828 71 16  Urząd Miejski w Warcie

• zmieszane odpady budowlane - maksymalnie 2 m3 na rok

• bioodpady Zapraszamy do pobrania i korzystania z bezpłatnej aplikacji „EcoHarmonogram” na urządzenia mobilne zawierającej 

• wielkogabarytowe (np. meble, wyposażenie wnętrz) - maksymalnie 6 m3 na rok informacje o harmonogramie wywozu i segregacji odpadów. Więcej informacji na stronie www.orlistaw.pl

• niebezpieczne (np. pozostałości farb, lakierów, kwasów)

• zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory)

• zużyte baterie i akumulatory

• opony 650 mm x 350 mm w ilości 8 sztuk na rok

• przeterminowane lekarstwa

Odpady komunalne do PSZOK -u dostarczyć należy we własnym zakresie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie 

ul. Garncarska 18.

ODBIÓR POPIOŁU

Pojemnik na popiół służy wyłącznie  do gromadzenia popiołu. W przypadku zanieczyszczenia frakcjami innych odpadów, pojemnik nie zo-

stanie opróżniony. Bezwzględnie zakazuje się wsypywania do pojemnika goracego popiołu. Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać 

pojemnik zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku jakiegokolwiek zniszczenia bądź kradzieży pojemnika, biorący w użyczenie zobowiąza- Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na systemy operacyjne Android, iOS w sklepach Google Play oraz App Store.

ny jest do odkupienia takiego samego pojemnika.

UWAGI DO HARMONOGRAMU:

1. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być wystawione przed nieruchomość do godz. 7.00

   w dniu planowanego odbioru.

2. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12.00 następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy komunalnej

    z realizacji usługi.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2023
GMINA WARTA ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Aby zainstalować aplikację wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację 
„EcoHarmonogram” i kliknąć zainstaluj. Następnie wybrać miejscowość w której mieszkasz, ulicę i od tego momentu 
aplikacja już sama będzie przypominać o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. 


