
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 R.
OD 01.01.2019R. DO 30.09.2019R.

GMINA LISKÓW

MIEJSCOWOŚCI IZERÓW 1, 22, LISKÓW UL. LEŚNA 4,13, SŁONECZNA 13, KOŹLĄTKÓW 26, MAŁGÓW 22A, SWOBODA 16

styczeń luty marzec

11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019

03.01.2019 07.02.2019 07.03.2019

popiół 18.01.2019 popiół 15.02.2019 popiół 15.03.2019

kwiecień maj czerwiec

12.04.2019 10.05.2019 14.06.2019

04.04.2019 02.05.2019 06.06.2019

04.04.2019 02.05.2019 05.06.2018

popiół 19.04.2019 popiół 17.05.2019 popiół

ODBIÓR  GABARYTÓW ( meble, wykładziny, dywany, itp.)

zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym do Urzędu Gminy w Liskowie przez właściciela lub administratora nieruchomości.

ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I POROZBIÓRKOWYCH

Odpady budowlane i porozbiórkowe inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie,
nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia tych robót do właściwego organu administracji, odbierane

emailowym do Urzędu Gminy w Liskowie przez właściciela lub administratora nieruchomości.

ODBIÓR POPIOŁU

Pojemnik na popiół służy wyłącznie  do gromadzenia popiołu. W przypadku zanieczyszczenia frakcjami innych odpadów, pojemnik
nie zostanie opróżniony. Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać pojemnik zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku
jakiegokolwiek zniszczenia bądź kradzieży pojemnika, biorący w użyczenie zobowiązany jest do odkupienia takiego samego pojemnika.
BEZWZGLĘDNIE ZAKAZUJE SIĘ WSYPYWANIA DO POJEMNIKA GORĄCEGO POPIOŁU.

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Odbiór odpadów biodegradowalnych czyli skoszonej trawy, roślin, rozdrobnionych gałęzi, kory drzew, trocin, chwastów, liści i resztek

MOBILNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko
i wyłącznie z gospodarstw domowych.
 
UWAGI DO HARMONOGRAMU:

1.Pojemniki na odpady oraz worki z wysegregowanymi surowcami winne być wystawione przed nieruchomość  do godz. 7.00 w dniu
   planowanego odbioru.
2. Zgłoszenia reklamacji dokonuje się poprzez zgłoszenie telefoniczne lub emailowe do Urzędu Gminy  w Liskowie lub do podmiotu
    odbierającego odpady komunalne do godz. 12.00 dnia roboczego następującego po dniu planowanego odbioru odpadów komunalnych.
3. Niezgłoszenie reklamacji do godz.12.00 dnia roboczego następującego po dniu planowanego odbioru odpadów komunalnych, oznacza
    wywiązanie się podmiotu odbierającego odpady komunalne z realizacji usługi.
4. Bezwzględnie zakazuje się,  wsypywania popiołu do pojemnika na odpady zmieszane, ponieważ popiół odbierany jest

TELEFONY KONTAKTOWE:

62 760 39 01 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. w Kaliszu, liskow@eko.kalisz.pl
62 763 48 00 Urząd Gminy w Liskowie,odpady@liskow.pl
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Odpady wielkogabarytowe w ilości max 5 sztuk odbierane będą 29 kwietnia 2019r.oraz 3 października 2019 r. po uprzednim 

będą 30 kwietnia 2019r. oraz 4 października 2019r,  w ilości max 100 kg po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub

Odbiór popiołu realizowany będzie raz w miesiącu w okresie od 18 stycznia do 17 maja 2019r. oraz 18 października 2019r.

roślinnych realizowany będzie raz w miesiącu, w okresie od kwietnia 2019r. do października 2019r.

Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie 29 marca 2019r.
oraz 30 września 2019r. w miejscu wskazanym przez gminę.Odpady niebezpieczne płynne należy przynieść w fabrycznym, czystym

    jako odrębna frakcja.



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 R.
OD 01.01.2019R. DO 30.09.2019R.

GMINA LISKÓW

MIEJSCOWOŚCI IZERÓW 1, 22, LISKÓW UL. LEŚNA 4,13, SŁONECZNA 13, KOŹLĄTKÓW 26, MAŁGÓW 22A, SWOBODA 16

lipiec sierpień wrzesień

12.07.2019 09.08.2019 13.09.2019

04.07.2019 01.08.2019 05.09.2019

04.07.2019 01.08.2019 06.09.2018

popiół popiół popiół

październik

11.10.2019

03.10.2019

popiół 18.10.2019

ODBIÓR  GABARYTÓW ( meble, wykładziny, dywany, itp.)

zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym do Urzędu Gminy w Liskowie przez właściciela lub administratora nieruchomości.

ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I POROZBIÓRKOWYCH

Odpady budowlane i porozbiórkowe inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie,
nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia tych robót do właściwego organu administracji, odbierane

emailowym do Urzędu Gminy w Liskowie przez właściciela lub administratora nieruchomości.

ODBIÓR POPIOŁU

Pojemnik na popiół służy wyłącznie  do gromadzenia popiołu. W przypadku zanieczyszczenia frakcjami innych odpadów, pojemnik
nie zostanie opróżniony. Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać pojemnik zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku
jakiegokolwiek zniszczenia bądź kradzieży pojemnika, biorący w użyczenie zobowiązany jest do odkupienia takiego samego pojemnika.
BEZWZGLĘDNIE ZAKAZUJE SIĘ WSYPYWANIA DO POJEMNIKA GORĄCEGO POPIOŁU.

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Odbiór odpadów biodegradowalnych czyli skoszonej trawy, roślin, rozdrobnionych gałęzi, kory drzew, trocin, chwastów, liści i resztek

MOBILNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko
i wyłącznie z gospodarstw domowych.
 
UWAGI DO HARMONOGRAMU:

1.Pojemniki na odpady oraz worki z wysegregowanymi surowcami winne być wystawione przed nieruchomość  do godz. 7.00 w dniu
   planowanego odbioru.
2. Zgłoszenia reklamacji dokonuje się poprzez zgłoszenie telefoniczne lub emailowe do Urzędu Gminy  w Liskowie lub do podmiotu
    odbierającego odpady komunalne do godz. 12.00 dnia roboczego następującego po dniu planowanego odbioru odpadów komunalnych.
3. Niezgłoszenie reklamacji do godz.12.00 dnia roboczego następującego po dniu planowanego odbioru odpadów komunalnych, oznacza
    wywiązanie się podmiotu odbierającego odpady komunalne z realizacji usługi.
4. Bezwzględnie zakazuje się,  wsypywania popiołu do pojemnika na odpady zmieszane, ponieważ popiół odbierany jest

TELEFONY KONTAKTOWE:

62 760 39 01 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. w Kaliszu, liskow@eko.kalisz.pl
62 763 48 00 Urząd Gminy w Liskowie,odpady@liskow.pl
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Odpady wielkogabarytowe w ilości max 5 sztuk odbierane będą 29 kwietnia 2019r.oraz 3 października 2019 r. po uprzednim 

będą 30 kwietnia 2019r. oraz 4 października 2019r,  w ilości max 100 kg po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub

Odbiór popiołu realizowany będzie raz w miesiącu w okresie od 18 stycznia do 17 maja 2019r. oraz 18 października 2019r.

roślinnych realizowany będzie raz w miesiącu, w okresie od kwietnia 2019r. do października 2019r.

Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie 29 marca 2019r.
oraz 30 września 2019r. w miejscu wskazanym przez gminę.Odpady niebezpieczne płynne należy przynieść w fabrycznym, czystym

    jako odrębna frakcja.


